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Introdução

A Igreja e a Sociedade educa, defende e vincula-se aos 
Metodistas Unidos na fé viva, à procura de justiça e na pros-
secução da paz em toda a conexão e no mundo. A Igreja e a 
Sociedade possui quatro responsabilidades principais (Livro 
de Disciplina ¶ 1004):

• Buscar a implementação dos Princípios Sociais e outras 
declarações de políticas das Conferências Gerais relati-
vamente às preocupações sociais dos cristãos; 

• Trabalhar na construção de um mundo onde reine a paz 
e a justiça de Deus; 

• Analisar tendências sociais de longo prazo e os seus va-
lores éticos subjacentes; 

• Exprimir as suas convicções, interpretações e preocu-
pações para a igreja e para o mundo.

Reconhecemos que ocorre um contínuo aumento do indi-
vidualismo em detrimento e por oposição ao serviço do bem 
maior da humanidade; estigmatização dos pobres, mulheres e 
migrantes; nacionalismo e xenofobia; padrões climáticos ex-
tremos, que provocam impacto desproporcional nas comuni-
dades marginalizadas; e disparidades crescentes no bem-estar 
de todas as pessoas e da criação. Agora, mais do que nunca, 
é urgente a chamada para a mudança social e os Metodistas 
Unidos estão �elmente a viver o seu testemunho em Cristo por 
justiça e paz.

Este quadriénio, a Igreja e a Sociedade centrou-se em 
cinco prioridades principais: 

• clima 
• saúde 
• imigração/migração 
• paz 
• pobreza

A todos os níveis, a liderança da Igreja vinculou-se e de-
fendeu estas questões fundamentais. A Igreja e a Sociedade 
apoia estes esforços de diversos modos, adaptando-se e ar-
ticulando-se na direcção onde emergiram as preocupações 
mais prementes. 

O Edifício dos Metodistas Unidos: O Nosso 
Legado e Marco Patrimonial

A Junta Geral da Igreja e da Sociedade é proprietária do 
Edifício dos Metodistas Unidos, no Capitólio, em Washing-
ton, D.C. A estrutura é adjacente ao Capitólio dos EUA e ao 
Supremo Tribunal. Como testemunha pública da justiça e da 
paz, o Edifício dos Metodistas Unidos tem disponibilizado, 
desde 1923, um ambiente ecuménico e interconfessional 
aberto ao diálogo enriquecedor e à acção social. 

Por acção da Conferência Geral de 2016, o Edifício dos 
Metodistas Unidos transformou-se num Marco Patrimonial 
do Metodismo Unido — um dos cerca de cinquenta marcos 
patrimoniais em todo o mundo. 

Os Marcos Patrimoniais do Metodismo Unido são lem-
branças tangíveis da nossa história denominacional. No seu 
conjunto, estes representam importantes referências na vida e 
história do Metodismo Unido. 

O Edifício dos Metodistas Unidos também serve como 
testemunha vital, através de uma variedade de conferências 
de imprensa, instalações de arte e sinaléticas, que granjeia a 
atenção nacional para o trabalho do edifício por efectuar co-
bertura de questões sociais prementes do dia. 

Sob a administração dos seus curadores, a Igreja e a So-
ciedade continua a preservar e a efectuar a manutenção do 
edifício para que as gerações futuras possam desfrutar de um 
local tão único. 

A Igreja e a Sociedade também mantém um escritório no 
Centro da Igreja para as Nações Unidas, na Cidade de Nova 
Iorque, Nova Iorque.

Revisão dos Princípios Sociais

Os Princípios Sociais servem como resumo o�cial da ig-
reja sobre as convicções declaradas respeitantes às questões im-
portantes do dia. Sob a direcção da Conferência Geral, a Igreja 
e a Sociedade realizou um processo de oito anos para desen-
volver a revisão dos Princípios Sociais em consonância com 
uma igreja mundial. (Para mais detalhes, consultar o relatório 
completo sobre a Revisão dos Princípios Sociais, page 130.) 

A Junta Geral da Igreja e da Sociedade: 
“Viver a Fé, Procurar a Justiça, Prosseguir a Paz”

Igreja e Sociedade
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee
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Fé Viva

Educar, comunicar e disponibilizar recursos aos Meto-
distas Unidos facilita os caminhos da justiça e da paz. Desde 
encontros com novos bispos, jovens clérigos e pessoas jovens 
para a participação cívica, até novos recursos e um novo web-
site, a Igreja e a Sociedade vai ao encontro da liderança da 
conferência através da conexão. 

Disponibilizar Recursos para Participação da 
Comunidade 

O nosso website consagrado, bem como a nossa presença 
nas redes sociais, aumentaram drasticamente este quadriénio. 
Desde o seu lançamento em 2017, o website recém-rede-
senhado continua a ter um forte alcance. O website oferece 
importantes recursos educacionais, bem como um lugar para 
os Metodistas Unidos tomarem a iniciativa e contactarem 
os decisores. Designadamente, em 2018 o website recebeu 
257 506 visitantes únicos, um aumento de 65% desde 2017. 
Expandimos o nosso alcance ao adicionar mais de 5600 no-
vos seguidores à nossa página do Facebook e mais de 2500 
seguidores no Twitter. 

A Igreja e a Sociedade concluiu e renovou trinta e três 
cartões de Fé e Factos. As cartas, projectadas para caber nos 
boletins da igreja, disponibilizam recursos bíblicos, denomi-
nacionais, estatísticos e políticos sobre questões especí�cas. 

Um novo recurso, “Juntos, Criamos a Mudança: Um 
Conjunto de Ferramentas para a Participação Cívica”, foi 
desenvolvido e lançado em 2019 para os Metodistas Uni-
dos ajudarem tanto os defensores novos como os experien-
tes na busca de políticas e sistemas de mudança. O conjunto 
de ferramentas inclui práticas e estratégias com fundamento 
teológico para identi�car problemas e estabelecer ligação 
com os decisores, bem como informações sobre como partic-
ipar do processo eleitoral. 

Desde a Primavera de 2019, a Igreja e a Sociedade emitiu 
sessenta e oito bolsas, o que totalizam mais de 382 000 $, at-
ravés das suas três fontes de �nanciamento: Paz com Justiça, 
Dia das Relações Humanas e Igreja Local Étnica. Os desti-
natários eram representantes dos ministérios na Conferên-
cia Central do Congo, na Conferência Central das Filipinas, 
na Área Episcopal do Zimbabwe, na Conferência Central da 
Nigéria, na Conferência Central da Alemanha e na Conferência 
do Sul da Rússia, bem como de todas as jurisdições dos Esta-
dos Unidos.

Compromisso com os Jovens no Ministério

O Fórum Anual de Liderança para Jovens Clérigos é e�-
caz em trazer uma familiarização mais profunda da Igreja e 
da Sociedade. O Fórum do Clérigo Jovem Adulto alcançou 
mais de duzentos jovens clérigos ao longo da conexão deste 
quadriénio. Em cada ano, estiveram representadas, em média, 
mais de trinta conferências anuais.

As nossas oportunidades de estágio continuam a propor-
cionar sólidas oportunidades de aprendizagem vivencial para 
os jovens participarem com a sua responsabilidade cívica. 
Neste quadriénio, recebemos mais de cinquenta estudantes de 
seminário, da faculdade e pós-faculdade para aprenderem e 
participarem na acção social �el. 

O Programa do Jovem Adulto Étnico (Ethnic Young 
Adult, EYA) continua a ser um programa de Verão da Igreja 
e da Sociedade. Alunos de toda a conexão chegam e vivem 
em comunidade intencional enquanto fazem estágio numa 
agência parceira para lidarem com uma variedade de preocu-
pações sociais. 

Educar para a Acção Fiel

O Programa do Seminário dos Metodistas Unidos sobre 
Assuntos Nacionais e Internacionais visa despertar o desejo 
de justiça e paz, a partir de uma perspectiva de fé, através de 
seminários personalizados para grupos.

Neste quadriénio, o programa serviu 2232 participantes. 
Designadamente, em 2017, o Programa do Seminário bateu o 
recorde com 814 participantes, mais do dobro do que 2016. 
Os tópicos do seminário incluíram a imigração, pobreza, 
transformação de con�itos, criação de cuidados, diálogo in-
ter-religioso e trá�co humano. 

Neste quadriénio desenvolveu-se uma nova iniciativa, 
um Seminário de Chamada, realizado anualmente no Outono 
durante vários dias, para aprendizagem e acção associadas a 
um tópico. Os temas incluíram: prevenção da violência com 
armas de fogo, paz na Península da Coreia, fome na América 
e migração. 

Em Busca de Justiça

Ao longo do quadriénio, os Metodistas Unidos testemu-
nharam a prevenção da violência com armas de fogo, os dire-
itos dos povos indígenas, as alterações climáticas e o anti-rac-
ismo. As reuniões anuais, incluindo os Dias de Sensibilização 
Ecuménica, proporcionaram aos Metodistas Unidos, conjun-
tamente com parceiros ecuménicos e denominacionais, advo-
gar junto de decisores de políticas. 

Ministério com os Pobres

Desde 2008, a Igreja Metodista Unida encorajou, a to-
dos os níveis da igreja, os esforços do ministério de centrar 
o seu compromisso em torno de quatro áreas: saúde global, 
desenvolvimento de liderança, novas comunidades de culto e 
ministério com os pobres.

É fundamental para a nossa identidade como cristãos 
ministrar entre pessoas e comunidades que lutam na pobreza. 
Jesus ungido, ao “proclamar boas novas aos pobres”, tornou 
claro que quando encontramos os pobres, os famintos, os 
prisioneiros e os desconhecidos, encontramos o próprio Cristo.
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A área de ênfase no ministério com os pobres encorajou 
os Metodistas Unidos a repensar o modo como fazemos o mi-
nistério: efectuar a transição de ministérios “para” pessoas e 
comunidades, que muitas vezes parecem transaccionais, e di-
reccionar para ministérios “com” pessoas e comunidades que 
são construídos em torno de relacionamentos. Estes relacio-
namentos são o que inspiram e informam os nossos ministé-
rios e dão origem a uma visão partilhada, a um compromisso 
partilhado e a uma liderança partilhada.

Sob a direcção do Ministério do Conselho de Admin-
istração juntamente com o Grupo de Trabalho, a Igreja e a 
Sociedade procurou identi�car e celebrar os ministérios base-
ados em relações em toda a conexão. Até à data, foram iden-
ti�cados 230 ministérios baseados em relações nos EUA, Eu-
ropa, África e Filipinas. Neste quadriénio, desenvolveu-se um 
Ministério com a Equipa de Aconselhamento dos Pobres. A 
equipa é formada por pro�ssionais experientes no ministério 
com os mais marginalizados. 

Imigração, Migração Global e Refugiados

Num clima político em que os imigrantes e as comuni-
dades onde residem e trabalham vivem cada vez mais com 
medo e ansiedade, a Igreja e a Sociedade associou-se através 
da conexão para cumprir os ministérios de acolher os descon-
hecidos e amar o próximo. A agência, em parceria com as 
Churches Witnessing With Migrants (Testemunho das Igrejas 
com os Migrantes), trabalhou para apoiar os participantes da 
sociedade civil que contribuíram para o Pacto de Marraquexe 
sobre a Migração. 

A Igreja e a Sociedade também fez parceria com a Mesa 
Conexional e o Trabalho de Grupo para a Imigração dos 
Metodistas Unidos (TGIMU) na mobilização de esforços 
para a justiça dos migrantes. A Igreja e a Sociedade coordena 
com o TGIMU a implementação de fundos de Contingência 
de Serviço Mundial em apoio ao testemunho e defesa juris-
dicional da imigração. A Igreja e a Sociedade organizou re-
uniões “�y-in”; apoiou o capítulo da JPNV (Justiça para os 
nossos Vizinhos) e os esforços nacionais de defesa; emitiu 
declarações do conselho de administração e do secretário-
geral com a oposição a políticas de tolerância zero e sepa-
ração de famílias; recebeu duas delegações na fronteira EUA/
México, apoiou o trabalho junto de refugiados na Alemanha 
e na Europa; disponibilizou um workshop durante a Con-
vocação Global dos Jovens; e prestou apoio a mais de 3500 
Metodistas Unidos que escreveram aos decisores, opondo-se 
às políticas de imigração dos EUA. 

Saúde

A Igreja e a Sociedade ouviu a chamada para defender 
lealmente o acesso à saúde dos mais vulneráveis e necessita-
dos nos EUA. Orar, oferecer comunhão e testemunhar a vida 
de famílias e indivíduos com baixos rendimentos, mais afect-
ados pelo acesso injusto à saúde, todos estes �zeram parte do 
ministério de saúde para todos. 

Em parceria com conferências anuais, a Igreja e a Socie-
dade mobilizou-se nos EUA, com ênfase na Virgínia Ocidental, 
Ohio, Pensilvânia e no Tennessee, para preservar com êxito o 
programa Medicaid para os mais vulneráveis e necessitados. 
A organização juntou-se à assinatura de cartas, emitiu uma 
declaração do secretário geral sobre a saúde enquanto direito 
humano e realizou dois seminários online sobre a Lei Geral 
da Saúde, Capacitação e Direitos (Health, Empowerment, and 
Rights, HER). Foram entregues seiscentos e setenta postais aos 
decisores da Pensilvânia e do Tennessee, em defesa da saúde. 
Setenta e cinco gabinetes no Capitólio foram visitados 106 
vezes para incentivar o acesso global aos cuidados de saúde.

A Igreja e a Sociedade e os Ministérios Globais trabalha-
ram com a Comissão Global para a SIDA dos Metodistas 
Unidos (CGSMU) para apoiar os esforços em curso relacio-
nados com a epidemia de VIH/SIDA. Este encontro exam-
inou as investigações em curso relacionadas com VIH/SIDA. 
A comissão também desenvolveu uma abordagem integrada e 
holística para fazer avançar a abordagem à epidemia.

Clima

Permanece a necessidade urgente de abordar a justiça 
da criação. A Igreja e a Sociedade fez parceria com agências 
irmãs, bem como com entidades nacionais e internacionais, 
como a EcoAmerica, para abordar esta crescente preocu-
pação global. A Igreja e a Sociedade, em colaboração com 
a Mulheres Metodistas Unidas (MMU), a Junta Geral dos 
Ministérios Globais (JGMG) e a Wespath, comunicam regu-
larmente entre si para elaborar estratégias e entender o melhor 
método de abordagem a este problema global por parte da 
conexão. Na Conferência das Nações Unidas sobre as Alter-
ações Climática de 2017, uma carta dos quatro líderes execu-
tivos das agências apelava a um compromisso contínuo para 
atingir os objectivos do Acordo de Paris. 

A Igreja e a Sociedade uniu-se a agências irmãs, bispos 
e conferências anuais, enquanto os Metodistas Unidos teste-
munhavam ao lado de Standing Rock pelos direitos dos povos 
indígenas. A Igreja e a Sociedade recebeu mais de 1100 cartas 
apelando ao presidente dos EUA e ao Corpo de Engenheiros 
do Exército que ouvissem as vozes das comunidades afecta-
das de modo adverso e tomassem acções que protegessem o 
povo de Deus e o planeta. Os signatários eram pessoas perten-
centes a todos os cinquenta estados. Através das redes sociais, 
109 446 indivíduos foram in�uenciados pelo testemunho em 
Standing Rock ao longo de três dias.

Além disso, as parcerias com os Ministérios da Justiça da 
Criação e o Ministério Nacional dos Trabalhadores Agrícolas 
continuam a fornecer conexões vitais para a construção da 
justiça para a saúde dos recursos hídricos das nossas comu-
nidades, desde Flint, Michigan, até às pequenas cidades de 
Appalachia. 

Na totalidade deste quadriénio, os membros da Igreja e 
da Sociedade reuniram-se anualmente com os líderes da con-
ferência das Filipinas. Em cada uma das três áreas episcopais 
das Filipinas, os membros da equipa de a Igreja e a Sociedade 
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deram apoio na capacitação dos líderes da Junta do Trabalho 
das Mulheres, Igreja e Sociedade e da Irmandade da Juven-
tude Metodista Unida na organização e defesa. Foram desen-
volvidas visitas de solidariedade, viagens de investigação dos 
fatos e planos de acção para abordar as alterações climáticas 
e a saúde das mulheres.

Prosseguir a Paz

Desde a violência na Colômbia até à ascensão global do 
racismo, a Igreja e a Sociedade defende diligentemente a con-
strução da paz em todo o mundo. A prevenção da violência 
com armas de fogo, os esforços de paz em curso nas zonas de 
con�ito e a abordagem da violência de género nas políticas 
dos EUA re�ectem os esforços para redução da violência e o 
trabalho pela paz. 

A Igreja e a Sociedade, em parceria com os Ministérios 
Globais, apoiou diversos esforços para trabalhar pela paz, em 
particular, na República Democrática do Congo, entre Isra-
el-Palestina e na Península da Coreia. 

Em colaboração com a JGMG e a Mesa Conexional, a Igreja 
e a Sociedade apoiou as quatro conferências anuais na República 
Democrática do Congo para participar na educação cívica e 
eleitoral que antecedeu as eleições de Dezembro de 2018. 

Em parceria com a JGMG, as Mulheres Metodistas Uni-
das e Wespath, a Igreja e a Sociedade realizou uma consulta 
sobre o ministério e a acção do Grupo de Trabalho relativo 
a Israel-Palestina. (Para mais informações sobre o Grupo de 
Trabalho relativo a Israel-Palestina, consultar o relatório dos 
Ministérios Globais.)

A Igreja e a Sociedade, em 2017 e 2018, apoiou a cele-
bração do Dia Internacional da Paz em Seul, Coreia do Sul. A 
agência também participou da conferência das Nações Unidas 
sobre o Tratado de Interdição Completa de Ensaios Nucleares 
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, CTBT). 

A Igreja e a Sociedade continua a apoiar a Mesa Negocial 
da Paz dos Metodistas Unidos na Coreia, que, trabalhando 
com outras organizações religiosas e leigas para a paz, real-
izou um Festival e Vigília da Paz na Coreia para demonstrar 
apoio à Declaração de Panmunjom em resposta à Cimeira 
EUA-Coreia do Norte.

Coordenadores da Paz com Justiça

A Igreja e a Sociedade recebeu anualmente os Coorde-
nadores da conferência anual da Paz com Justiça, para mo-
mentos de comunhão, recolha de informações e recursos. Os 
tópicos incluíram a Guerra e a Raça: Re�exões sobre Martin 
Luther King Jr.; a Paz na Península Coreana; e Israel-Pales-
tina. Os Coordenadores da Paz com Justiça estão empenhados 
em trabalhar para a “shalom” nas comunidades e em todo o 
mundo.

Minorias Religiosas e Liberdade Religiosa

O 8.º Congresso Mundial de Liberdade Religiosa deu 

atenção particular à migração, refugiados e liberdade reli-
giosa. Foi um espaço importante para abordar a intersecção 
crucial entre liberdade religiosa e migração. 

A Igreja e a Sociedade continua a manter membros ac-
tivos na Comissão sobre Liberdade Religiosa e na Mesa 
Redonda Internacional sobre Liberdade Religiosa. O Dia 
Internacional da Liberdade Religiosa e o Dia Internacional 
de Oração pela Igreja Perseguida também foram exaltados e 
reconhecidos pela Igreja e a Sociedade neste quadriénio.

Violência de género

A Igreja e a Sociedade, em parceria com o Conselho 
Mundial de Igrejas do Zimbabwe, as MRI (MMU) e a Con-
ferência Anual do Zimbabwe, realizou um workshop sobre 
violência e de�nição de estratégias no combate à violência 
de género com os Metodistas Unidos. A junta também serviu 
como recurso principal para um workshop de organização de 
comunidades de base para equipar os Metodistas Unidos para 
lidar com a violência de género nas suas comunidades. 

A Igreja e a Sociedade reuniu-se com decisores dos EUA 
para abordar a nova autorização da Lei sobre a Violência con-
tra as Mulheres, por forma a promover um projecto-lei sólido 
contra a violência de género. Adicionalmente, em parceria 
com a Conferência Anual da Península-Delaware, a Igreja e a 
Sociedade proporcionou uma re�exão e um workshop sobre 
violência doméstica, como parte do Encontro Anual de Cléri-
gas da Península-Delaware. 

Povos Indígenas

Neste quadriénio, a Igreja e a Sociedade trabalhou em 
parceria com os Metodistas Unidos para abordar os direitos 
dos povos indígenas. Mais de trinta Metodistas Unidos partic-
iparam de eventos comemorativos do centésimo aniversário do 
congresso fundador do Povo Lapão e celebraram o papel da Ig-
reja Metodista na respectiva comunidade. Além disso, uma del-
egação de dezanove Metodistas Unidos de todo o mundo, com-
posta principalmente por representantes indígenas, incluindo 
das Filipinas e das tribos nativas Americanas, realizou uma 
visita de solidariedade para com o Povo Lapão, na Noruega. 

Celebração da Fé em Acção

Este quadriénio testemunhou Metodistas Unidos de todo 
o mundo que colocaram a sua fé em acção. Juntos em Cristo, 
continuamos em busca da paz e justiça para todas as pessoas 
e criação de Deus. Para leitura do relatório quadrienal com-
pleto, visite www.umcjustice.org/report.

Bispa Sally Dyck
Presidente da Junta

A Rev. Susan Henry-Crowe
Secretária Geral
Junta Geral da Igreja e da Sociedade



Liderada pelo Bispo Julius C. Trimble, de Indiana, a 
Comissão Global Metodista Unida contra a Sida (United 
Methodist Global AIDS Committee, UMGAC) foi, durante 
este quadriénio (2017-2020), uma voz persistente contra 
o estigma e ofereceu uma poderosa visão de compaixão e 
cuidados às pessoas que vivem com o VIH e a SIDA em todo 
o mundo. 

Educação e Defesa

Dando cumprimento ao respectivo mandato da Con-
ferência Geral, no sentido da mobilização de programas de 
educação e defesa, e seguindo o mandato de Jesus de propor-
cionar cura e integridade, com os seus recursos �nanceiros 
limitados, a comissão procurou lembrar às pessoas que o VIH 
e a SIDA ainda são uma crise sanitária. Este trabalho crucial 
pode permitir que a igreja seja uma força e�caz para ajudar a 
eliminar o VIH de vez da nossa vida.

Os métodos principais utilizados pelas diversas interagên-
cias da comissão passaram pela sensibilização da igreja, atra-
vés do patrocínio de simpósios educacionais, uma newsletter 
mensal, um website que disponibiliza diversos recursos, 
uma página no Facebook e a promoção do Fundo Mundial 
Metodista Unido contra a SIDA (Advance n.º 982345). Esse 
fundo é, actualmente, administrado pelos Ministérios Globais. 
Administrativamente, a comissão tem estado “alojada” na 
Junta Geral de Igreja e Sociedade, mas os respectivos mem-
bros são pessoas dessa agência, da Junta Geral dos Ministé-
rios Globais, das Mulheres Metodistas Unidas, da Comissão 
Geral sobre Comunicação, dos Ministérios dos Jovens e dos 
Conselho dos Bispos. Também serviram alguns membros do 
grande público, incluindo duas pessoas com VIH. A comissão 
acredita no princípio contra a SIDA: “não às decisões sobre 
nós tomadas sem o nosso consentimento”.

Quatro Grandes Conferências sobre a SIDA

Foi patrocinada uma grande Conferência sobre a SIDA 
em cada ano. Em 2017, a convite dos três bispos que servem 
as Filipinas, foi organizado um seminário sobre a SIDA, nas 
Filipinas, aberto a toda a conferência central. Em 2018, os 
Metodistas Unidos reuniram-se em Indianápolis para um 
simpósio de três dias sobre “derrubar barreiras”, onde foram 
abordados o estigma e a discriminação. Destaca-se o lança-
mento das Palestras do Bispo Fritz e de Etta Mae sobre a 
SIDA, apresentadas por Jeanne White-Ginder, mãe do adoles-
cente activista contra a SIDA dos anos de 1980, Ryan White.

Em 2019, o Bispo Benjamin Boni presidiu à Cimeira Me-
todista Unida sobre a SIDA, na África Ocidental, em Abidjan, 
Costa do Mar�m. Os oradores que vivem com o VIH falaram 
do estigma que enfrentam e da necessidade de participação 
por parte da igreja. Em 2020, a Comissão Global Metodista 
Unida sobre a SIDA acolherá um seminário de um dia, an-
tes da Conferência Geral, em Minneapolis. A Embaixadora 
Deborah L. Birx, Coordenadora sobre a SIDA nos EUA, e a 
Bispa Karen P. Oliveto, activista contra a SIDA de longa data, 
são as oradoras principais.

Financiamento Futuro Incerto

A comissão possui autorização da Conferência Geral 
para servir no próximo quadriénio (2021-2024), mas ainda 
é necessário obter �nanciamento, para que a igreja continue 
a contribuir para a missão de derrotar o VIH e a SIDA e ul-
trapassar o estigma. Este é um desa�o ainda não colmatado 
pela IMU.

Relatório Quadrienal da Comissão Global Metodista  
Unida contra a SIDA 2017-2020
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Os Princípios Sociais servem como resumo o�cial da ig-
reja sobre as convicções declaradas respeitantes às questões 
importantes do dia. Os Princípios Sociais da Igreja Metodista 
Unida, adoptados pela primeira vez pela Conferência Geral 
de 1972, mantêm a tradição wesleyana de testemunho moral 
e acção ética inequívocos. Inspirados e fundamentados nos 
Padrões Morais dos Irmãos Evangélicos Unidos e no credo 
social da Igreja Metodista Episcopal, os Princípios Sociais 
re�ectem a preocupação da igreja pela santidade pessoal e 
social das comunidades.

Fase de Descoberta (2012-2016)

A Conferência Geral de 2012 exortou a Junta Geral da 
Igreja e da Sociedade, uma vez que a agência se encarregou 
da implementação dos Princípios Sociais, “a participar de um 
processo de consideração e revisão dos Princípios Sociais . . . 
com o objectivo de torná-los mais sucintos e teologicamente 
relevantes.” No decurso do quadriénio, a Igreja e a Sociedade, 
em parceria com a Mesa Conexional e a Comissão da Con-
ferência Geral, organizaram uma série de conversações para 
perceber o modo como os Princípios Sociais são implementa-
dos em contextos regionais especí�cos.

As sessões de audição de 2012-2016:

• incluíram um total de 193 participantes de toda a con-
exão;

• incluíram quatro sessões de audição em África, Filipi-
nas e Europa; e

• incluíram duas sessões para as conferências jurisdicio-
nais dos EUA.

Destas sessões de audição, �cámos a saber que existe: 

• um apreço profundo pelos Princípios Sociais, como re-
curso para missão e ministério; 

• um desejo de clari�car a relevância global dos Princípios 
Sociais; e

• uma necessidade de articular uma fundamentação 
teológica dos princípios. 

Processo de Revisão (2017-2020)

Com base nas conclusões do quadriénio anterior, a Con-
ferência Geral de 2016 recomendou que a Igreja e a Socie-
dade continuasse a “dar prioridade ao desenvolvimento de 
Princípios Sociais para uma igreja mundial” e trazer esse tra-
balho para a Conferência Geral de 2020. 

O objectivo do processo era produzir uma versão dos 
Princípios Sociais que re�icta uma forte base teológica de 
modo mais focado, sucinto e com signi�cado global.

Equipas de Redactores 

Guiados pela liderança da Rev. Dra. Mary Elizabeth 
Moore, reitora da Escola de Teologia de Boston, seis líderes 
de equipas de redactores foram responsáveis por uma secção 
importante do documento. Com cada líder responsável pela 
convocação, as equipas de redactores reuniram-se para desen-
volver uma primeira proposta dos Princípios Sociais Revistos. 
No decurso de 2017, seis equipas de redactores, compostas no 
total por cinquenta e dois participantes representantes de toda 
a conexão, trabalharam conjuntamente para desenvolver uma 
primeira proposta. Vinte e um leigos e trinta e um clérigos 
contribuíram como académicos e praticantes. Houve um 
cuidado especial com a representação de jovens e a inclusão 
de grupos étnicos e raciais nas equipas, pois eram cruciais. 

• Cinquenta e dois participantes no total 
• Cinco jurisdições dos EUA 
• Conferência Central das Filipinas
• Conferência Central de África
• Conferência Central do Congo 
• Conferência Central da África Ocidental 
• Conferência Central da Europa Central e Europa do Sul
• Conferência Central da Europa do Norte e Eurásia

A primeira proposta foi revista pelo Grupo de Trabalho 
dos Princípios Sociais da Igreja e da Sociedade na reunião de 
juntas, durante a Primavera de 2018. Após a acção do Grupo 
de Trabalho, a proposta foi disponibilizada para apreciação 
pública.

Opinião Pública

O período de comentários abertos deu oportunidade a que 
todos os Metodistas Unidos lessem e dessem a sua opinião 
sobre o primeiro projecto. Esteve disponível online em quatro 
idiomas: Suaíli, Francês, Português e Inglês. 

Após a divulgação do documento, a Igreja e a Sociedade 
desenvolveu um inquérito online que reunia a respostas de 
toda a conexão. Adicionalmente, com o apoio dos líderes da 
Igreja e da Sociedade das conferências anuais dos EUA e 
líderes das conferências centrais, foi realizada uma série de 
conversações públicas para solicitar a opinião sobre a pri-
meira proposta. 

Relatório da Junta Geral da Igreja e da Sociedade à  
Conferência Geral 2020 sobre a  
Revisão dos Princípios Sociais
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O inquérito aberto esteve disponível para apreciação de 
Abril a Agosto de 2018. Recebeu 2507 respostas. As conver-
sações públicas foram realizadas em 31 conferências anuais 
dos EUA, 11 encontros escolares, seminários e convenções 
étnicas e 12 sessões em conferências centrais, incluindo em 
África, Europa e Filipinas. Estima-se que 2100 pessoas ten-
ham participado na conversação pública. Também foram con-
sultados mais de 25 académicos de todo o mundo. 

As opiniões escritas, incluindo os relatórios das con-
versações públicas, esclareceram a forma e a direcção das 
propostas subsequentes. As principais conclusões das opin-
iões incluíram:

• de�nir os principais problemas e termos estabelecidos 
em cada princípio e subprincípio; 

• um desejo de textos hebraicos e cristãos que incluíssem 
equilíbrio de género e referências das escrituras a partir 
de uma série de narrativas e parábolas, em vez de alguns 
imperativos ou sentenças; 

• cada princípio deveria incluir apelos especí�cos à 
acção, com atenção à igreja mundial, ao mesmo tempo 
evitando longas interpretações de um princípio, após a 
respectiva de�nição; 

• um reconhecimento dos desa�os interpretativos apre-
sentados em cada princípio; e

• reduzir a duplicação de princípios, temas e referências 
bíblicas ao longo de um documento.

A Proposta Reduz a Duplicação

Tendo em consideração estas opiniões, foi apresentada 
uma proposta �nal pelo Grupo de Trabalho da Revisão dos 
Princípios Sociais da Junta e aprovada pelo conselho de 
administração. 

A proposta preserva um prefácio e um preâmbulo e inclui 
quatro secções principais, havendo uma redução das seis ac-
tuais. As secções incluídas na legislação proposta são: 

• Comunidade de toda a Criação 
• Comunidade Económica 
• Comunidade Social 
• Comunidade Política

O prefácio e o preâmbulo servem dois propósitos dis-
tintos. O prefácio contém uma história da tradição do credo 
social no Metodismo, enquanto o preâmbulo inclui um fun-
damento teológico e ético que fundamenta a parte restante do 
documento. 

Os tópicos incluídos na actual secção da Comunidade 
de Acolhimento foram incorporados na Comunidade Social 
e na Comunidade Política. Os tópicos que se encontram na 
Comunidade Mundial estão agora integrados e abordados na 
totalidade do documento. 

O documento também apresenta uma uniformidade na 
organização de cada secção e subsecção. Cada secção ini-
cia-se com um prefácio que descreve a área de interesse 
que é abordada. Uma citação de John Wesley fundamenta 
a secção numa estrutura Metodista. Em seguida, cada sub-
secção nomeia um princípio, de�ne quaisquer termos prin-
cipais necessários, oferece fundamento bíblico e teológico e 
termina com um apelo à acção. 

Uma Testemunha Vital em Conjunto

O documento é uma continuação de uma grande tradição 
de ensinamentos sociais públicos na tradição Metodista. 
Este re�ecte uma conexão profundamente enraizada na co-
munidade, enquanto permanece inabalável no seu desejo in-
equívoco de testemunho como igreja. 

Os Princípios Sociais são vitais para o testemunho Meto-
dista em todo o mundo. Os ensinamentos sociais são utilizados 
numa diversidade de contextos para aumentar o testemunho 
público Metodista de mudança social. O seu compromisso 
para com os direitos humanos, o bem-estar social e o meio 
ambiente, com particular atenção às pessoas marginalizadas, 
é um aspecto fundamental desta revisão.

Os aspectos do processo deste projecto foram e�cazes 
e deverão ser considerados para projectos futuros: várias 
traduções da proposta divulgadas em simultâneo, com atenção 
às audições em toda a conexão, quer geográ�ca quer contex-
tualmente, a utilização da estrutura conexional para alcançar 
muitas vozes.

Celebramos o processo aberto, pelo qual várias iterações 
do documento puderam ser formuladas e recebemos as re-
spectivas opiniões ao longo do quadriénio.

Agradecimentos especiais aos líderes dos grupos étni-
cos e planos nacionais, directores de ministérios conexionais 
e dirigentes da Igreja e da Sociedade pelo respectivo apoio, 
particularmente pela contribuição de opiniões ponderadas e 
cuidadosas sobre o documento. Agradecimentos ao Conselho 
dos Bispos pelo apoio e atenção dada ao processo. 

A enormidade de trabalho não poderia ter ocorrido sem 
as principais contribuições e apoio dos seguintes líderes.
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George Wilson (Libéria)

Pessoal 

A Rev. Dr.ª Susan Henry-Crowe, (Secretária Geral, Igreja 

e Sociedade)

O Rev. Neal Christie (Educação Teológica e Formação de 

Liderança, Igreja e Sociedade)

Tricia Bruckbauer (Comunicações, Igreja e Sociedade)

Dr.ª Jessica M. Smith (Pesquisa, Igreja e Sociedade)

O Rev. Clayton Childers (Relações Conferenciais, Igreja 

e Sociedade)

Warren Gill (Comunicações, Igreja e Sociedade)

Emily Pickens-Jones (estagiária, Igreja e Sociedade)

Ivan Milosi (estagiário, Igreja e Sociedade)

Bispa Sally Dyck

Presidente da Junta

A Rev. Susan Henry-Crowe

Secretária Geral



Igreja e a Sociedade 133

Princípios Sociais Metodistas Unidos Revistos 

Adenda ao Relatório da Junta Geral da Igreja e da Sociedade

Conteúdo

Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

Preâmbulo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136

Comunidade de toda a criação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

Criação em perigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

A. Destruição de ecossistemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
B. Aquecimento global e mudanças climáticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
C. Dependência de combustíveis fósseis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Administração da criação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

A. Racismo Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
B. Políticas e práticas sustentáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
C. Justiça alimentar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
D. Cuidando de todas as criaturas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
E. Protegendo o espaço. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
F. A�rmando a ciência e a sabedoria tradicional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140

A Comunidade económica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

Desa�os económicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141

A. Globalização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
B. Pobreza e desigualdade de rendimentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
C. Trá�co de seres humanos e escravatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
D. Fraude, suborno e corrupção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

Justiça económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142

A. Consumismo responsável. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
B. Agricultura e produção agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  142
C. A dignidade do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
D. Sábado e tempo de renovação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
E. Responsabilidade empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143

A Comunidade social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

A Comunidade que cuida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144

A. A família. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
B. Pessoas solteiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
C. Sexualidade humana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
D. Casamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145



134  DCA Edição Avançada

1. Casamento infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

2. Poligamia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

3. Divórcio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

Outros assuntos sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

A. Toxicodependências, álcool e tabaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

B. Bullying e outras formas de violência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

C. Colonialismo, neocolonialismo e suas consequências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

D. Morte com dignidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

1. Cuidado �el das pessoas que estão a morrer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

2. Eutanásia e suicídio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

E. Jogos de azar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

F. Igualdade e diversidade de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

G. Meios e tecnologias de comunicação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

H. Pornogra�a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

I. Experimentação e investigação clínica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

J. Doação e transplante de órgãos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  148

K. Saúde reprodutiva e aborto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

L. Racismo, etnocentrismo e tribalismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149

M. Assédio sexual, abuso e agressão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

A Comunidade política . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

Responsabilidades do governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150

A. Igreja e governos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

B. Desobediência civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

C. Justiça restaurativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

D. A Pena de morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

E. Justiça criminal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

F. Guerra e serviço militar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

Direitos e liberdades básicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

A. Cuidados de saúde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

B. Crianças e jovens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

C. Idosos e o envelhecimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  153

D. Mulheres e raparigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

E. Homens e meninos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

F. Comunidades indígenas, nativas e aborígenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

G. Migrantes, imigrantes e refugiados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

H. Pessoas com incapacidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

I. Orientações sexuais e identidades de género. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

J. Minorias religiosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155



Igreja e a Sociedade 135

A Igreja Metodista Unida, incluindo as suas predecesso-
ras têm uma longa história de preocupação pela justiça social. 
Os seus membros têm muitas vezes tomado posições francas 
a respeito de assuntos discutíveis que envolvem princípios 
Cristãos. Além de realizar actos de misericórdia, o fundador 
do Metodismo, John Wesley, falou contra o abuso de animais, 
a exploração de pessoas pobres e o tratamento dos seres hu-
manos como bens móveis. Seguindo os passos de Wesley os 
metodistas primitivos expressaram a sua oposição ao comér-
cio de escravos, ao contrabando e ao tratamento cruel de pri-
sioneiros. Da mesma forma, os Irmãos Unidos condenaram 
fortemente a escravidão.

Em 1908, a Igreja Metodista Episcopal (Norte) foi a pri-
meira denominação a adoptar um Credo Social, que pedia 
“direitos iguais e justiça completa para todos os homens em 
todas as estações da vida”. Na década seguinte a�rmações se-
melhantes foram adoptadas pela Igreja Metodista Episcopal 
(Sul) e pela Igreja Metodista Protestante. A Igreja Evangélica 
dos Irmãos Unidos adoptou uma declaração de princípios so-
ciais em 1946, na altura da união da Igreja dos Irmãos Unidos 
com a Igreja Evangélica. Em 1972, quatro anos depois do acto 
de união de 1968 da Igreja Metodista com a Igreja Evangélica 
dos Irmãos Unidos, a Conferência Geral da Igreja Metodista 
Unida adoptou uma nova declaração de Princípios Sociais, 
que foi revista em 1976 (e por cada uma das Conferências 
Gerais seguintes). Em 2008, a Conferência Geral adicionou 
uma litania que acompanha o Credo Social. 

Os Princípios Sociais não são lei da igreja. Em vez disso, 
representam os esforços fervorosos e de oração da Conferên-
cia Geral para falar sobre questões do mundo contemporâ-
neo partindo de sólidos fundamentos bíblicos e teológicos 
que estejam de acordo com as melhores tradições metodistas 

unidas. Os Princípios Sociais são uma chamada para a �del-
idade e têm a intenção de ser instrutivos e persuasivos no 
melhor espírito profético. Além disso, estes desa�am todos 
os membros da Igreja Metodista Unida a se envolverem numa 
re�exão deliberativa e a incentivarem o diálogo intencional 
entre a fé e a prática. (Consultar LdD ¶ 509.)

Os Princípios Sociais são também um documento vivo. 
Em reconhecimento das mudanças importantes que ocorre-
ram na Igreja Metodista Unida nos últimos cinquenta anos, 
incluindo desenvolvimentos signi�cativos em África, na Eu-
ropa e nas Filipinas, a Conferência Geral de 2012 determinou 
que os Princípios Sociais fossem revistos para aumentar a sua 
fundamentação teológica, brevidade e relevância global. Para 
realizar essa tarefa, a Junta Geral da Igreja e da Sociedade 
buscou inicialmente sugestões e conselhos por meio de con-
sultas realizadas em cada uma das cinco jurisdições dos EUA 
e na maioria das conferências centrais. O esboço inicial dos 
Princípios Sociais revistos foi desenvolvido por seis equipas 
de redacção, cujos membros re�ectiam a ampla diversidade 
da igreja. Depois disso, uma equipa de revisão editorial aper-
feiçoou propostas adicionais, com base no feedback recebido 
por meio de pesquisas online, consultas extensas com con-
ferências centrais e anuais e comentários solicitados por es-
tudiosos, bispos, órgãos da igreja e líderes metodistas unidos 
em toda a denominação.

Notas editoriais especiais

Nos Princípios Sociais, o termo “nós” refere-se especi�-
camente à Conferência Geral e de modo mais lato aos mem-
bros da Igreja Metodista Unida. Salvo indicação em contrário, 
o termo “igreja” refere-se especi�camente à Igreja Metodista 
Unida, e não, por exemplo, à igreja universal.

Prefácio
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Nós, o povo designado por Metodistas Unidos, a�rmamos 
a nossa fé no Deus vivo, que criou tudo o que é e o chamou de 
bom, e criou os seres humanos à Sua imagem. Agradecemos 
por Jesus Cristo, encarnação do amor de Deus e nosso Salva-
dor, que redime e cura a nossa relação com Deus. Con�amos 
nos movimentos do Espírito Santo, transformando vidas hu-
manas e toda a criação. Além disso, declaramos a nossa fé que 
a graça de Deus está disponível para todos e “Porque estou 
certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os 
principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, 
nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura 
nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus 
nosso Senhor” (Romanos 8:38-39).

Desde o início, Deus nos chamou para uma aliança, mu-
tuamente ligados a Deus e com a criação maravilhosamente 
diversa de Deus. Deus nos chamou, além disso, para viver-
mos amorosamente nessas relações e para sermos gestores 
do mundo criado por Deus, para cuidar do jardim de Deus. 
Ao fazermos a nossa parte no cuidado da criação, permiti-
mos que todas as outras partes da criação cumpram os seus 
diferentes papéis no relacionamento de aliança com Deus 
(Génesis 2:7-15). Segundo o mandamento de Jesus, deve-
mos amar-nos uns aos outros: “como eu vos amei a vós, 
que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos con-
hecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos 
outros” (João 13:34-35).

Criados à imagem de Deus para vivermos em aliança 
com Deus e o mundo, honramos a dignidade de todos os seres 
e a�rmamos a bondade da vida. Sabendo que somos mantidos 
na graça de Deus, somos capazes de confessar nossos peca-
dos. Falhámos em amar a Deus com todo o coração, alma, 
mente e força, e em amar o próximo como a nós mesmos. Par-
ticipamos em sistemas sociais injustos e destruidores de vida. 
Não temos sido mordomos �éis da criação de Deus, nem val-
orizamos o papel que toda parte da criação desempenha no 
�orescimento do mundo de Deus. Além disso, não seguimos 
Jesus Cristo compartilhando o amor extravagante de Deus e 
ministrando com “um destes pequeninos” (Mateus 25:45). 
Fechamo-nos ao Espírito guia de Deus nas nossas interacções 
diárias com a família humana e com a terra. Falhámos, mas 
Deus, ainda assim, nos ama.

Somos gratos pelo amor de Deus que perdoa e santi�ca, 
dado a nós e a todos e que nos encaminha para o amor per-
feito. Pela graça de Deus, somos chamados a ser mais sem-
elhantes a Cristo e, portanto, a ser misericordiosos, justos e 
compassivos. Respondendo a essa chamada, procuramos se-
guir Jesus, que deu amor ilimitado a todos - às crianças, aos 
excluídos, aos condenados e aos desorientados. Jesus chama 
cada geração ao discipulado de todo o coração: abrindo os 

nossos corações para as pessoas que encontramos diaria-
mente; praticando compaixão com as nossas famílias e viz-
inhos; honrando a dignidade e o valor de todas as pessoas 
próximas e distantes; reconhecendo os sistemas que destroem 
vidas humanas através da pobreza, guerra e exclusão; e ad-
vogando justiça e cuidado nas nossas igrejas, comunidades 
e estruturas sociais. Deus nos chama ainda para sermos ge-
stores da criação, cuidando dos céus e das águas, do solo, das 
plantas e de todos os seres.

Agradecemos pelo bom dom de Deus da igreja universal 
e pelos valores Cristãos incorporados na tradição Wesleyana 
e na Igreja Metodista Unida. Reconhecemos que o corpo de 
Cristo tem muitas partes e todas são valiosas. Assim, respeit-
amos as diferenças no corpo de Cristo, incluindo diferenças 
na compreensão e expressão da fé, nos dons e práticas do 
ministério e nas experiências de vida, conforme modeladas 
por etnias, culturas, comunidades, habilidades, idade, orien-
tação sexual e género. A�rmamos nossa crença no valor ines-
timável de cada indivíduo a quem Deus dá dons únicos. Ren-
ovamos o nosso compromisso de sermos testemunhas �éis do 
evangelho nas nossas vidas e trabalhos diários e de aumentar 
nosso testemunho como igreja. 

As diferenças são um dom precioso e um desa�o aterra-
dor. Elas podem aumentar a capacidade da igreja de viver e 
ministrar �elmente. No entanto, Deus chama a nossa igreja 
para um discipulado difícil, com Jesus como nosso guia e 
o Espírito como nossa força diária. Com a ajuda de Deus, 
aceitamos o desa�o de seguir a elevada missão: “que pra-
tiques a justiça, e ames a bene�cência, e andes humilde-
mente com o teu Deus” (Miqueias 6:8). As Regras Gerais de 
John Wesley continuam a inspirar os Metodistas Unidos a 
práticas �éis que não causarão danos, farão o bem e seguirão 
as ordenanças de Deus (LdD ¶ 104, “As Regras Gerais da 
Igreja Metodista: A Natureza, o Desígnio e as Regras Gerais 
das nossas Sociedades Unidas”). Reconhecemos os desa�os 
que a igreja enfrenta para participar com honestidade e com-
paixão, através de escuta profunda, conversações difíceis e 
ministério partilhado, mesmo quando não concordemos em 
todos os assuntos. 

Reconhecemos que a igreja é um corpo vivo reunido 
das muitas e diversas partes da comunidade humana. Assim, 
a unanimidade de crenças, opiniões e práticas nunca foram 
características da igreja desde o início. Desde a sua primeira 
hora, conforme evidenciado nos Evangelhos, nas cartas de 
Paulo, nos Actos dos Apóstolos, e noutros textos do Novo 
Testamento, a diversidade de compreensão e a controvér-
sia em relação a muitos assuntos tem sido a realidade. Por-
tanto, sempre que diferenças signi�cativas de opinião ocor-
rerem entre cristãos, algumas das quais continuam a dividir  

Preâmbulo
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profundamente a igreja hoje, os cristãos �éis devem enfrentar 
seus desentendimentos e até mesmo o seu desespero e não ca-
mu�ar essas diferenças com falsas alegações de consenso ou 
unanimidade. Pelo contrário, os con�itos devem ser abraça-
dos pela igreja com coragem e perseverança enquanto todos 
juntos continuamos a procurar discernir a vontade de Deus. 
Nesse entendimento e compromisso, empenhamo-nos em 
reconhecer e abraçar com coragem, con�ança e esperança as 
controvérsias que surgem entre nós, aceitando-as como ev-
idência de que Deus ainda não acabou de esculpir-nos para 
sermos povo de Deus.

Reconhecendo que Deus é nosso Criador, Redentor e 
Sustentador, procuramos centrar as nossas vidas e testemu-
nhar sobre Deus. Estamos con�antes de que nada nos pode 
separar da graça de Deus e que o testemunho social da igreja 
é um testemunho dessa graça. Com a ajuda de Deus, promete-
mos compartilhar o ministério e honrar a dignidade de todos, 
mesmo quando discordamos, buscar a mente de Cristo e se-
guir a vontade de Deus em todas as coisas.
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Prefácio

A grande lição que nosso abençoado Senhor imprime 
no nosso espírito . . . é que Deus está em todas as coisas e 
que devemos ver o Criador no recipiente de toda criatura; 
que não devemos usar e considerar nada como separado 
de Deus . . . que permeia e actua em todo a estrutura cri-
ada e é, no verdadeiro sentido, a alma do universo. (John 
Wesley, “Sobre o Sermão de Nosso Senhor na Montanha: 
Discurso Três”)

A�rmamos que toda a criação pertence a Deus e é uma 
manifestação da bondade e do cuidado providencial de Deus. 
Seres humanos, animais não humanos, plantas e outros seres 
sencientes e não sencientes participam da comunidade da 
criação, e o seu �orescimento depende do cuidado de toda 
a criação de Deus. Em vez de tratar a criação como se fosse 
colocada aqui apenas para uso e consumo da humanidade, 
somos chamados a praticar mordomia responsável e a viver 
num relacionamento correcto com o Criador e com toda a 
criação de Deus (Génesis 1:26-31; Mateus 6:26-30; Roma-
nos 8:22-24). Também somos chamados a honrar o papel de 
todas as partes da criação na cura do todo; assim louvamos 
a Deus com toda a criação (Salmo 148) e reconhecemos que 
fazemos parte de ecossistemas complexos, todos valorizados 
por Deus.

A�rmamos a nossa chamada sagrada de sermos gestores 
responsáveis e de cuidarmos de tudo o que Deus edi�cou. 
Reconhecemos o valor inerente à criação de Deus, celebra-
mos a abundância e a diversidade da terra e, juntamente com 
a totalidade do cosmos, louvamos o seu Criador. Reconhece-
mos que somos membros interligados de ecossistemas com-
plexos, teias intricadas da vida, todas originadas no gracioso 
acto de criação de Deus.

Criação em perigo

Reconhecemos que actividades humanas insustentáveis 
colocaram em risco a totalidade da criação de Deus. Além 
disso, confessamos que a degradação e a destruição total do 
ambiente natural ameaçam danos sem precedentes, trazendo 
perigo para a vida humana e não humana.

A. Destruição de ecossistemas

Quer os seres humanos tenham consciência disso ou não, 
somos participantes e bene�ciários de ecossistemas naturais 
complexos compostos por inúmeras relações simbióticas en-
tre organismos vivos, como animais, plantas, insectos e mi-
croorganismos, e os ambientes físicos em que eles habitam, 
incluindo o ar, água e solo.

O consumo excessivo, políticas míopes, má gestão dos 
recursos naturais e outras práticas insustentáveis impactaram 
severamente os frágeis ecossistemas naturais dos quais toda a 
vida depende. Com muita frequência, a humanidade tratou o 
resto do mundo criado como se fosse descartável e permitiu 
que a destruição de outros organismos vivos e de seus habi-
tats naturais ocorresse sem controlo. Além disso, as experiên-
cias e as vozes das pessoas em maior risco foram largamente 
ignoradas.

B. Aquecimento global e mudanças climáticas

O aquecimento global e as mudanças climáticas já estão 
a criar condições extremas que ameaçam a totalidade da vida 
na Terra. A superindustrialização, a des�orestação general-
izada e a dependência excessiva dos combustíveis fósseis são 
apenas algumas das actividades humanas que contribuíram 
para a acumulação de gases que provocam efeito de estufa, 
como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso na 
atmosfera da terra. 

Um forte aumento nos gases que provocam efeito de es-
tufa nas últimas décadas já resultou num aumento constante 
do nível do mar, na acidi�cação crescente dos oceanos mun-
diais, no aumento de secas e fomes, e na intensi�cação de 
eventos climáticos extremos. Os cientistas climáticos alertam 
que a janela de oportunidade para reverter os efeitos nega-
tivos do aquecimento global e das mudanças climáticas se 
está a fechar rapidamente. Sem uma acção concertada de in-
divíduos, igrejas, comunidades, pessoas interessadas, empre-
sas, governos e organizações internacionais, os efeitos negati-
vos tornar-se-ão irreversíveis.

C. Dependência de combustíveis fósseis

A queima de combustíveis fósseis, incluindo o carvão, 
o petróleo e, em menor grau, o gás natural, constitui o maior 
contribuinte individual para o acúmulo de gases de efeito es-
tufa e o consequente aquecimento da atmosfera da terra. Para 
reverter a trajectória actual das mudanças climáticas globais, 
são necessários maiores investimentos em pesquisa, desen-
volvimento e distribuição de alternativas aos combustíveis 
fósseis, incluindo, entre outros, fontes de energia solar, eólica, 
geotérmica e hidrogénio.

Na busca de alternativas aos combustíveis fósseis, é fun-
damental evitar soluções que piorem os problemas actuais ou 
criem novos desa�os ambientais imprevisíveis. A dependên-
cia de energia nuclear, por exemplo, suscita consideráveis 
preocupações com relação ao armazenamento e contenção de 
resíduos radioactivos de forma segura. 

Comunidade de toda a criação
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Da mesma forma, propostas recentes para reduzir a acu-
mulação de gases que provocam efeito de estufa pelas bios-
feras da geo-engenharia da terra, incluindo nas respectivas 
terras, ar e água, arriscam efeitos colaterais imprevisíveis e a 
desestabilização dos ecossistemas naturais, dos quais toda a 
vida depende.

Inevitavelmente, a transição de uma dependência exces-
siva de combustíveis fósseis produzirá impactos adversos em 
indivíduos e comunidades cujos meios de subsistência ainda 
são fortemente dependentes da produção, venda e distribui-
ção dessas mercadorias. Na medida do possível, os planos 
de desenvolvimento e implantação de fontes alternativas de 
energia devem minimizar os impactos �nanceiros negativos, 
investindo em estratégias que apoiem as pessoas numa tran-
sição bem-sucedida para um novo emprego, fortalecer a rede 
de segurança social para lidar com a perda de empregos e ren-
dimentos, e proporcionar amplas oportunidades educacionais 
e de reciclagem. 

Administração da criação

Em Génesis 1, lemos que Deus declara a criação boa 
(Génesis 1:4, 10, 12, 18, 25, 31), e lemos em Génesis 2 que 
“tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden 
para o lavrar e o guardar ” (Génesis 2:15). A bondade da cria-
ção de Deus e o valor dado a cada parte dela chamam as pes-
soas a respeitar, proteger e cuidar da criação e de todos os 
seus aspectos inter-relacionados.

A. Racismo Ambiental

Confessamos que os impactos negativos resultantes da 
degradação do mundo natural caíram desproporcionalmente 
em comunidades marginalizadas, incluindo tribos indígenas, 
comunidades religiosas e étnicas, pessoas que vivem na po-
breza e outros grupos vulneráveis. Portanto, compromete-
mo-nos a resistir a todas as formas de exploração ambiental, 
negligência e desigualdade. Essas práticas condenam comu-
nidades empobrecidas e países em desenvolvimento a supor-
tar o impacto de ambientes perigosos, poluição industrial, 
lixeiras e decomposição urbana. Tais comportamentos cons-
tituem racismo ambiental. Opomo-nos às políticas e práticas 
que relegam as comunidades marginalizadas a um status per-
manente de subclasse e ignoram as fontes indígenas e outras 
fontes de sabedoria comunitária, que exigem que o ar, a terra 
e a água sejam tratados com profundo respeito.

Além disso, esses grupos sofrem desproporcionalmente 
de taxas mais altas de asma, câncer, defeitos congénitos e ou-
tras condições médicas evitáveis. Esses problemas de saúde 
estão associados a poluentes e a outros produtos químicos no 
solo, na água e no ar que afectam a nossa água potável, ali-
mentos e ambiente físico. Instamos os governos, empresas e 
instituições cívicas a dar prioridade ao aumento do acesso a 
serviços de prevenção e tratamento.

Apelamos à instituição de princípios, políticas e práticas 
ambientalmente justas. A�rmamos a sabedoria e a acção dos 
povos indígenas e populações marginalizadas para determi-
nar por si próprias práticas e políticas que melhor atendam às 
suas necessidades humanas básicas, incluindo comida, água, 
abrigo e terras livres de resíduos tóxicos. A autodeterminação 
envolve, entre outras coisas, o acesso a todas as informações 
pertinentes e o poder de decisão signi�cativo sobre desen-
volvimentos industriais, agrícolas e outros que têm potencial 
para causar danos signi�cativos à terra, ao ar e à água. 

B. Políticas e práticas sustentáveis

A sustentabilidade é crucial para o desenvolvimento de 
políticas e práticas ecologicamente saudáveis que busquem 
restaurar o equilíbrio do mundo natural e acabar com as re-
lações disruptivas entre a humanidade e o resto da criação de 
Deus.

Políticas e práticas sustentáveis visam atender às neces-
sidades humanas actuais e, ao mesmo tempo, garantir que as 
gerações futuras tenham os recursos necessários para pros-
perar. Políticas e práticas sustentáveis priorizam a protecção 
de todas as formas de vida e ecossistemas naturais, enquanto 
apoiam os seres humanos a viver em equilíbrio saudável com 
a terra. 

Instamos os Metodistas Unidos a adoptarem hábitos e 
práticas sustentáveis, incluindo evitar o consumo excessivo, 
redireccionar e reciclar materiais, evitar produtos que poluam 
ou prejudiquem o meio ambiente e reduzir as pegadas de car-
bono de indivíduos e famílias, reduzindo a dependência geral 
de combustíveis fósseis para o calor, transporte e outros bens.

Reconhecendo que simplesmente mudar nossos hábitos 
pessoais não será su�ciente para reverter décadas de danos 
ambientais, a igreja apoia esforços cooperativos locais, regio-
nais, nacionais e internacionais que visem corrigir os danos 
ecológicos que os seres humanos causaram em escala global. 
Tais esforços cooperativos devem incluir o desenvolvimento 
e a aplicação de políticas e práticas que protejam todos os 
seres sensíveis e a promoção do desenvolvimento económico 
sustentável. Também incentivamos o consumo responsável e 
acções urgentes contra o aquecimento global e as mudanças 
climáticas.

C. Justiça alimentar

Sistemas alimentares ecologicamente sustentáveis, orien-
tados localmente e distribuídos equitativamente são priorida-
des urgentes. Apoiamos políticas e práticas projectadas para 
garantir o acesso a alimentos saudáveis e água potável, es-
pecialmente para comunidades que foram submetidas à de-
gradação ambiental ou privadas de recursos adequados para 
produzir ou comprar os seus próprios alimentos. 
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Também a�rmamos a soberania alimentar, que promove 
os direitos de todas as pessoas a alimentos saudáveis e cul-
turalmente apropriados, produzidos por métodos ecologica-
mente sólidos e sustentáveis. Apoiamos o controlo local da 
produção de alimentos, o que implica proporcionar oportuni-
dades para as comunidades locais participarem signi�cativa-
mente nas decisões sobre os tipos de gado a serem criados e 
as culturas a serem cultivadas. Rejeitamos políticas e práticas 
agrícolas que tornam os alimentos inacessíveis aos trabalha-
dores agrícolas e às comunidades nas quais os alimentos são 
produzidos. Defendemos fortes protecções dos direitos dos 
povos indígenas à terra, comida e água.

Opomo-nos ao patenteamento de variedades de sementes 
e outros organismos tradicionalmente usados na agricultura. 
A prática em rápida expansão de patentear variedades de se-
mentes e cobrar dos agricultores pelo uso reduziu o acesso 
às culturas tradicionais e aumentou o endividamento das 
propriedades de subsistência e de menor porte. Consequen-
temente, apoiamos os esforços cooperativos de código aberto 
destinados a disponibilizar as variedades tradicionais de se-
mentes para aqueles que precisam delas.

Também pedimos a criação de políticas que reduzam os 
métodos agrícolas intensivos em carbono, que aumentam as 
mudanças climáticas. Os produtores devem ser responsáveis 
pelo seu impacto adverso na embalagem, distribuição e trans-
porte de alimentos e buscar a segurança e o bem-estar dos 
trabalhadores agrícolas e de processamento de alimentos. 

D. Cuidando de todas as criaturas

Apoiamos o tratamento respeitoso e humano dos animais, 
que são participantes cruciais na criação contínua de Deus e 
de valor inerente. Adoptamos os ensinamentos bíblicos que 
vislumbram um tempo em que humanos e outras criaturas 
viverão em paz e harmonia numa criação restaurada (Isaías 
11:6).

Esse compromisso com o tratamento respeitoso e hu-
mano dos animais signi�ca, por exemplo, estabelecer protec-
ções para garantir que os animais empregados na agricultura 
e outras formas de trabalho estejam livres de tipos de trata-
mento cruéis ou abusivos e com amplo descanso e nutrição. 
Além disso, nos opomos a forçar os animais a se combaterem.

Os animais criados para consumo humano devem rece-
ber condições de vida saudáveis e comida e água su�cientes. 
Os animais criados para consumo humano também devem ser 
criados em condições humanas e abatidos de maneira a mini-
mizar o sofrimento e a dor em geral. 

No que diz respeito às criaturas que vivem em estado sel-
vagem, instamos os esforços de cooperação de organismos 
internacionais, governos, instituições cívicas, igrejas e indi-
víduos e grupos envolvidos para acabar com a caça furtiva e 
proteger espécies ameaçadas e vulneráveis, além de preservar 
os habitats em declínio. Deploramos as extinções em massa 
actualmente em curso e pedimos a adopção de políticas e 
práticas sustentáveis que permitam o �orescimento da vida 
animal e humana.

E. Protegendo o espaço

A criação de Deus abrange não apenas a terra, mas todo o 
cosmos, incluindo o espaço. A nossa incumbência de sermos 
mordomos responsáveis se estende muito além dos arredores 
imediatos da humanidade e abrange não apenas nosso próprio 
sistema solar, mas também outras galáxias. Por isso, rejeita-
mos a exploração, mercantilização e militarização do espaço. 
Expressamos nossa esperança de que a exploração e a coloni-
zação do espaço, incluindo a lua e outros corpos planetários, 
ocorram de maneira pací�ca e cooperativa, e de tal maneira 
que os benefícios e recursos de qualquer outra exploração e 
desenvolvimento se acumulem em toda a humanidade.

F. A�rmando a ciência e a sabedoria tradicional

A�rmamos o valor da ciência e da razão ao proporcionar 
um entendimento mais profundo das origens e do funciona-
mento do cosmos. Também reconhecemos que, como todos 
os esforços humanos, a ciência pode ser mal utilizada e abu-
sada. Portanto, exortamos a todos os envolvidos em investi-
gações cientí�cas a aderirem aos mais altos padrões éticos na 
condução de pesquisas e na aplicação das suas descobertas.

Também a�rmamos a sabedoria tradicional encontrada 
nas comunidades indígenas, particularmente a ênfase que os 
nativos e os primeiros povos colocaram em viver em harmo-
nia e equilíbrio com a terra e outros animais, bem como a 
necessidade de proteger o ar, a terra e a água.
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Prefácio

Quando o Possuidor do céu e da terra vos deu o ser e 
vos pôs neste mundo, [Deus] colocou-vos aqui não como 
proprietário, mas como mordomo: Como tal [Deus] con-
�ou a si, por um tempo, bens de vários tipos; mas o único 
proprietário destes ainda continua a ser Deus, e esta pro-
priedade não pode ser alienada dele [Deus]. Do mesmo 
modo que você mesmo não é seu, mas [de Deus], também 
é de Deus, igualmente, tudo aquilo que você aprecia. (John 
Wesley, “O uso do Dinheiro”)

Como Metodistas Unidos, professamos que tudo o que 
somos e tudo o que possuímos pertencem a Deus. Somos ad-
ministradores temporários dos recursos e bens materiais que 
acumulamos. Nos nossos negócios e relacionamentos �nan-
ceiros não menos que em outros aspectos do discipulado, so-
mos compelidos a servir a Deus e ao próximo em tudo o que 
fazemos.

Poucos temas bíblicos são tão proeminentes ou tão nu-
merosos quanto as injunções das escrituras para se solidarizar 
com “uma destas pessoas mais humildes”,  incluindo os po-
bres, os órfãos, as viúvas, os estrangeiros e todos os outros 
membros vulneráveis da sociedade (Amós 5:7-13; Mateus 
25:31-46; Tiago 2:15-16). Assim, comprometemo-nos a esta-
belecer economias justas, equitativas e sustentáveis que fun-
cionem para todos.

Desa�os económicos

A. Globalização

Acreditamos que a cooperação global contribui frequen-
temente para o �orescimento humano e ambiental. No en-
tanto, lamentamos que a globalização tenha criado obstáculos 
signi�cativos para alcançar a justiça económica em muitos 
casos. A globalização é marcada pela crescente integração 
das economias nacionais e pelo surgimento de corporações 
multinacionais que desempenham um papel descomunal nos 
sistemas do mercado global. 

Embora a globalização, sem dúvida, tenha proporcio-
nado certos benefícios �nanceiros e outros, ela também 
minou os padrões estabelecidos de salários e mão-de-obra, 
enfraqueceu a protecção ambiental e acelerou a concentra-
ção da riqueza do mundo nas mãos de poucos. Além disso, 
a globalização aumentou o consumo excessivo devido ao 
pronto acesso a bens mais baratos e minou os direitos à terra 
indígena na pressa de adquirir as matérias-primas necessá-
rias para maior produção. 

Como igreja, reconhecemos a importância de criar eco-
nomias justas, equitativas e sustentáveis que bene�ciem 
todos os membros da sociedade, especialmente os povos 

marginalizados e vulneráveis. Além disso, como a globa-
lização transcende a capacidade de qualquer indivíduo, co-
munidade ou governo de administrar, instamos organismos 
internacionais, incluindo as Nações Unidas, a Organização 
Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional e 
outros, a responsabilizar as empresas multinacionais e os go-
vernos nacionais. em proporcionar economias que promovam 
as pessoas sobre os lucros e protejam o meio ambiente.

B. Pobreza e desigualdade de rendimentos

Como Metodistas Unidos, seguimos os passos do nosso 
fundador, John Wesley, que procurou melhorar a vida daque-
les que sofriam de condições debilitantes, como pobreza, 
fome, analfabetismo, prisão, escravidão, vícios e doenças. 

Descrevemos o crescente fosso entre ricos e pobres e a 
concentração da riqueza nas mãos de percentagens cada vez 
menores da população global. Lamentamos que muitas pes-
soas não tenham os recursos básicos necessários para a so-
brevivência e nos comprometemos a trabalhar para a erradi-
cação das raízes e dos efeitos da pobreza. Lamentamos ainda 
as múltiplas causas da pobreza, como a guerra, a fome, as 
doenças e a deserti�cação.

Rejeitamos os ensinamentos religiosos que vêem o acú-
mulo de riqueza como um sinal do favor de Deus e a pobreza 
como um sinal do desfavor de Deus. Confessamos que nem 
sempre prestamos atenção às palavras de Jesus, que pregou 
boas novas para as pessoas que vivem na pobreza, ensinou 
que elas não estavam longe do reinado vindouro de Deus e de-
sa�ou o jovem rico a desistir de tudo o que tinha para segui-lo 
(Lucas 6:20; Mateus 19:23-25).

Comprometemo-nos a estar em ministério activo com 
comunidades pobres, compartilhando as boas novas de Je-
sus Cristo e apoiando os seus esforços para garantir opor-
tunidades iguais e atender às suas necessidades humanas, 
incluindo comida, água, cuidados de saúde e educação. 
Rejeitamos o tratamento preferencial na igreja com base na 
riqueza e nos rendimentos. Também nos comprometemos a 
trabalhar para erradicar práticas, políticas e sistemas injus-
tos que condenaram gerações inteiras a viver numa pobreza 
implacável.

C. Trá�co de seres humanos e escravatura

Condenamos o trá�co de seres humanos e a escravatura 
como violações profundas da dignidade e valor inerentes a 
cada pessoa e dos seus direitos fundamentais relacionados à 
autonomia, incluindo a capacidade de cada indivíduo de fazer 
escolhas pessoais na vida. Entendemos a escravidão como um 
repúdio ao entendimento cristão básico de que todas as pes-
soas são criadas à imagem de Deus.

A Comunidade económica
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O trá�co de seres humanos implica a compra e venda de 
seres humanos para �ns de trabalho forçado ou escravo, in-
cluindo exploração sexual privada e comercial. Considera-
mos esse trá�co abominável porque viola os direitos huma-
nos básicos e explora as vulnerabilidades dos membros mais 
fracos da sociedade. Os que são especialmente vulneráveis 
incluem crianças menores e mulheres, migrantes, pessoas 
deslocadas e outros que vivam na pobreza.

Apoiamos a abolição do trá�co de seres humanos e da 
escravatura de qualquer tipo. Comprometemo-nos a trabalhar 
para a eliminação das desigualdades sociais e económicas que 
fornecem terreno fértil para o �orescimento desses males. 
Também rejeitamos a prática de usar trabalhadores escravi-
zados, contratados, presos ou coagidos em indústrias extracti-
vas ou na produção de bens comerciais. Instamos indivíduos, 
famílias, congregações e retalhistas a praticar o consumismo 
socialmente responsável, educando-se sobre as fontes de tra-
balho e as condições de trabalho envolvidas nos processos de 
produção.

D. Fraude, suborno e corrupção

Opomo-nos a corrupção, suborno e outras formas de cor-
rupção como violações da con�ança pública e impedimentos 
à criação de sociedades justas e equitativas. Lamentamos o 
envolvimento de funcionários do governo, executivos de ne-
gócios, líderes de igrejas e outras pessoas de autoridade nes-
sas práticas, não apenas por causa de sua ilegalidade, mas 
porque essas práticas desgastam a con�ança do público nas 
formas legítimas de autoridade. Além disso, eles subvertem 
os princípios básicos relacionados com a igualdade sob a lei 
e servem como obstáculos ao estabelecimento de economias 
justas e equitativas. A consequência é o desvio de �nancia-
mento público e a manipulação de contratos públicos que 
comprometem projectos e serviços que podem bene�ciar toda 
a sociedade.

Justiça económica

Peço-vos, em nome do Senhor Jesus, que cumprais a 
dignidade da vossa chamada! Chega de preguiça! Tudo o 
que a vossa mão achar para fazer, faça-o com sua força! 
Chega de desperdício! Cortai todas as despesas que a 
moda, o capricho ou a carne e o sangue exigirem! Chega 
de cobiça! Mas empregai tudo o que Deus vos con�ou, 
fazendo o bem, todo bem possível, em todos os tipos e 
graus possíveis à família da fé, a todas as [pessoas]! (John 
Wesley, “O uso do Dinheiro”)

O nosso compromisso em alcançar a justiça económica 
está enraizado no entendimento da aliança de que a criação 
de Deus deve ser compartilhada entre todos os seres humanos 
e seres sencientes. Assim como o oikos ou agregado fami-
liar serviu como o coração da economia nos tempos antigos, 

nossa crença na natureza inclusiva do agregado familiar glo-
bal de Deus motiva nossa busca de economias justas, equita-
tivas e sustentáveis.

Como membros dos oikos de Deus e seguidores de Je-
sus, que nos ensinaram: “dá a quem te pedir, e não te desvies 
daquele que quiser que lhe emprestes”, adoptamos nossa in-
cumbência de partilhar a abundância da criação de Deus de 
maneira justa e equitativa (Mateus 5:42). Portanto, instamos 
governos, empresas e associações civis a garantir que indiví-
duos, famílias e comunidades não apenas sobrevivam, mas 
também prosperem.

A. Consumismo responsável

O consumismo socialmente responsável é fundamental 
na vida hoje. Instamos indivíduos, famílias e congregações a 
adoptarem hábitos de vida que reduzam o desperdício desne-
cessário, promovam compensação justa e equitativa, promo-
vam a sustentabilidade e reduzam a dependência de combus-
tíveis fósseis.

Instamos os consumidores a exercer o seu poder econó-
mico para incentivar a fabricação de bens que sejam bené�cos 
para a humanidade, evitando os produzidos por meio de práti-
cas de trabalho exploratórias. Apoiamos esforços pací�cos e 
não violentos, incluindo boicotes, campanhas de cartas, apelos 
aos accionistas e desinvestimento como meio e�caz de expres-
sar insatisfação colectiva com empresas que se envolvem em 
práticas injustas ou prejudiciais. Também pedimos aos accio-
nistas e funcionários que exerçam a sua agência moral bus-
cando in�uenciar as políticas empresariais. Quando tais acções 
são necessárias, recomendamos que elas estejam alinhadas 
com os ensinamentos do evangelho e com o compromisso da 
igreja com a dignidade e o valor de todos os seres.

Em reconhecimento de que os países desenvolvidos 
agora consomem a grande maioria dos recursos naturais do 
mundo, também apoiamos políticas internacionais e esforços 
de cooperação com o objectivo de produzir economias mais 
justas e que promovam o �orescimento humano.

B. Agricultura e produção agrícola

A ênfase colocada na necessidade do “pão de cada 
dia” na Oração do Senhor (Mateus 6:11) serve como um 
lembrete crucial da importância do sustento diário e dos 
papéis cruciais que a agricultura e outras formas de pro-
dução agrícola desempenham no atendimento das neces-
sidades nutricionais de uma população global em rápida 
expansão. Portanto, pedimos o estabelecimento de políti-
cas e práticas para garantir a segurança dessas linhas de 
vida e garantir que a tomada de decisões relacionadas com 
a produção agrícola e os benefícios dessa produção sejam 
abertos a todos.

Apoiamos empreendimentos agrícolas locais e familia-
res e apreciamos seu valor em alimentar a grande maioria da 
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população mundial. Lamentamos a crescente monopolização 
dos meios de produção agrícola por corporações e grandes 
empresas do agronegócio. Esses monopólios levantam preo-
cupações signi�cativas sobre a perda de insumos locais e 
poder de decisão e aceleram a degradação dos ecossistemas, 
incluindo solo, água e �orestas. 

As grandes empresas do agronegócio, em particular, 
exacerbaram práticas que reservam as melhores terras para 
a produção exclusiva de culturas exportáveis, em vez de usar 
esses recursos para alimentar as populações locais. Estas 
também aceleraram o esgotamento do solo através da agri-
cultura monocultural, aumentaram a libertação de gás me-
tano pelo gado, contribuíram para a degradação ambiental e 
expuseram os trabalhadores a níveis inseguros de pesticidas 
e herbicidas.

Apoiamos medidas que protegem a operação contínua de 
empreendimentos agrícolas locais, familiares e comunitárias 
e pedimos a eliminação de programas governamentais que 
bene�ciam desproporcionalmente grandes empresas e agro-
negócios. Apoiamos os esforços para restaurar a contribuição 
local e a tomada de decisões sobre o uso da terra, a produção 
de culturas, a criação de gado e a protecção de habitats locais, 
na esperança de que isso permita às comunidades locais co-
lher mais benefícios da agricultura e outras formas de produ-
ção agrícola. 

Pedimos aos agricultores, grandes e pequenos, que se en-
volvam em práticas sustentáveis que preservem a integridade 
da cadeia alimentar, garantam que os trabalhadores rurais e 
outros trabalhadores sejam justamente compensados e prote-
jam o meio ambiente natural.

C. A dignidade do trabalho

Acreditamos na dignidade do trabalho, não apenas como 
um meio de subsistência, mas como uma maneira de os indiví-
duos contribuírem para o �orescimento de suas famílias e para 
o bem comum. Essa a�rmação da dignidade do trabalho nos 
leva a apoiar o direito a condições de trabalho seguras e livres 
de riscos para a saúde. Também endossamos o estabelecimento 
e a aplicação de políticas que garantam aos trabalhadores uma 
remuneração justa e equitativa, às vezes chamada de salário 
digno. Reconhecemos que o pleno emprego é um sonho dis-
tante em muitas comunidades e culturas e, nessas situações, os 
desa�os no estabelecimento dos direitos dos trabalhadores são 
signi�cativos. Ainda assim, a igreja defende o tratamento justo 
e decente dos trabalhadores e apoia políticas que ampliam as 
oportunidades para que mais pessoas encontrem trabalho sig-
ni�cativo com remuneração e benefícios justos. 

Opomo-nos à dependência generalizada do trabalho in-
fantil, que força as crianças com menos de dezoito anos a 
abandonar a infância e a abandonar as oportunidades educa-
cionais, e a trabalhar na agricultura comercial, na manufac-
tura industrial ou nas indústrias extractivas.

Apoiamos a liberdade de associação dos trabalhadores, 
incluindo os seus direitos de organizar sindicatos, participar 
de negociações colectivas e protestar contra condições inse-
guras de trabalho e políticas e práticas injustas de emprego. 
Também apoiamos o direito dos trabalhadores à greve. Rejei-
tamos os esforços para substituir permanentemente os traba-
lhadores envolvidos em greves ou para tornar ilegal a inter-
rupção organizada do trabalho.

Apoiamos medidas que limitam a duração do dia de 
trabalho e da semana de trabalho e endossam políticas que 
garantem a todos os trabalhadores remunerados, incluindo, 
entre outros, afastamentos e licença médica, oportunidades 
para votar e realizar outras tarefas cívicas, férias ou período 
de férias, e licença de paternidade para quem cuida de recém-
-nascidos ou crianças recém-adoptadas.

D. Sábado e tempo de renovação

Reconhecemos o sábado como um presente de Deus 
para todas as pessoas, lembrando que Deus descansou no 
sétimo dia da Criação (Génesis 2:2; Êxodo 20:8-11). Afir-
mamos a importância de ter tempo livre para descansar e 
renovar a mente, o corpo e o espírito, participar de brin-
cadeiras e recreação e atender às necessidades de nossas 
comunidades. Afirmamos ainda que o sábado também é 
um tempo para proporcionar descanso a outros na comu-
nidade humana.

Incentivamos todos os Metodistas Unidos a honrarem o 
sábado participando activamente da vida de adoração de uma 
congregação local. Exortamos os governos e as empresas a 
promover políticas e práticas que permitam que pessoas de 
todas as fés religiosas tenham bastante tempo livre para se en-
volver em oportunidades de adoração, renovação e comunhão.

E. Responsabilidade empresarial

Acreditamos que as empresas e os negócios, como todas 
as outras instituições humanas, são responsáveis por fazer o 
bem, promover a equidade e a justiça e fazer contribuições 
positivas para a vida comunitária. Em vez de meramente 
produzir lucros para seus accionistas, acreditamos que em-
presas e negócios têm um papel signi�cativo a desempenhar 
na promoção da saúde e do bem-estar social e económico da 
sociedade.

Apelamos a empresas e negócios que considerem as 
pessoas acima dos lucros e observem os mais altos pa-
drões éticos na condução dos seus negócios. Portanto, 
pedimos aos líderes corporativos e accionistas que cum-
pram todas as leis, regulamentos e acordos internacionais 
relacionados com a defesa do meio ambiente, segurança e 
protecção do local de trabalho e com a garantia de direitos 
básicos. 
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Prefácio

Quando se trata de fé, que coisa viva, criativa, activa 
e poderosa ela é! Não pode fazer outra coisa que não seja 
o bem o tempo todo. Nunca espera para perguntar se há 
algo de bom que deva ser feito; pelo contrário, antes que a 
questão seja levantada, ela já agiu e continua a agir. [Quem] 
não age dessa maneira é uma [pessoa] sem fé. (John Wes-
ley, Prefácio, Notas explicativas sobre Romanos) 

O evangelho de Cristo não conhece nenhuma religião 
que não seja social; nenhuma a santidade que não seja 
santidade social. (John Wesley, Prefácio, Hinos e Poemas 
Sagrados) 

Como Metodistas Unidos, a�rmamos que os seres hu-
manos são feitos para Deus e uns para os outros (Génesis 
1:26-27, 31; Filipenses 2:3-8). Vivemos as nossas vidas, 
crescemos na fé e nos envolvemos em actos de discipulado 
e testemunho dentro de uma variedade de comunidades in-
terconectadas, incluindo famílias, escolas, bairros, locais de 
trabalho e a sociedade em geral.

A igreja é chamada a ser uma comunidade distinta, 
marcada pela pregação do evangelho, estudo das Escritu-
ras, partir do pão e testemunho do poder da redenção no 
meio de um mundo quebrantado. Respondemos à chamada 
de Deus no mundo, testemunhando o poder transformador 
do evangelho, participando de actos de misericórdia e es-
forçando-nos para alcançar a justiça e a paz como marcas 
do reinado vindouro de Deus. Em todos esses esforços, os 
cristãos são lembrados de que, por mais diversos que seja-
mos, somos todos parte do mesmo corpo sob a soberania de 
Cristo (1 Coríntios 12:12-31).

A comunidade que cuida

A. A família

Reconhecemos que as famílias têm vários tamanhos 
e formas e reconhecemos o seu papel signi�cativo em nu-
trir o desenvolvimento físico, moral e espiritual de crianças, 
jovens e adultos. Cuidado e apoio são fundamentais para o 

bom funcionamento das famílias. Portanto, exortamos todos 
os membros da família a se tratarem com amor e respeito. 
Também incentivamos os pais e outros responsáveis a exer-
cer diligência e cuidado apropriados, criando os seus �lhos 
de maneira a promover o seu crescimento físico, espiritual, 
emocional e moral.

As crianças são uma dádiva de Deus e devem ser bem 
vindas e recebidas. Lamentamos que, em alguns casos, os 
pais biológicos sejam incapazes ou não estejam dispostos 
a cumprir suas obrigações de proporcionar cuidados. Nes-
sas circunstâncias, aplaudimos a disposição das famílias 
alargadas e de pais adoptivos de intervir como prestadores 
primários de cuidados. Mesmo nessas situações, no entanto, 
reconhecemos o trauma que pode ser causado pela sepa-
ração das crianças das suas famílias de origem e instamos 
que essas acções sejam tratadas de maneira justa, sensível 
e compassiva. Sempre que apropriado e possível, encoraja-
mos a adopção aberta para que as crianças possam saber de 
toda a informação a elas relevante, tanto medicamente como 
em termos de parentesco. 

B. Pessoas solteiras 

Celebramos as contribuições de pessoas solteiras e rejeita-
mos todas as práticas sociais que as discriminam ou as sujeitam 
a parcialidade e preconceitos. Respeitamos as decisões das pes-
soas solteiras em relação ao casamento e a�rmamos as várias 
maneiras pelas quais elas podem participar da vida familiar e 
comunitária. Esse profundo senso de respeito se estende aos 
pais solteiros. Reconhecemos os encargos e desa�os extras que 
a paternidade solteira acarreta e oferecemos nosso amor, apoio 
e cuidado no cumprimento dessa vocação especial.

C. A Sexualidade humana

A�rmamos a sexualidade humana como um dom sagrado 
e reconhecemos que a intimidade sexual contribui para pro-
mover o bem-estar emocional, espiritual e físico dos indiví-
duos e para nutrir relacionamentos sexuais saudáveis, basea-
dos em amor, cuidado e respeito.

Lamentamos a longa história de injustiça e violações 
de tratados e acordos formais. Responsabilizamos empre-
sas, empreendimentos e governos por quaisquer violações 
ou infracções dos direitos e terras de indivíduos e comu-
nidades e nos comprometemos a advogar e trabalhar pela 
justiça. 

Recomendamos o investimento socialmente responsável 
como um mecanismo importante para responsabilizar as em-
presas pela promoção do bem comum. Portanto, exortamos 

indivíduos, famílias, congregações e outros órgãos da igreja 
a se educarem sobre o uso de seus fundos de investimento e a 
alavancarem sua in�uência económica, exigindo o redireccio-
namento dos seus fundos de indústrias que têm impacto ne-
gativo sobre as pessoas ou o meio ambiente. Depois de esgo-
tadas todas as outras vias, outras estratégias e�cazes incluem 
diálogo directo, acções conjuntas de accionistas e esforços de 
boicote e desinvestimento.

A Comunidade Social
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A sexualidade humana é uma parte saudável e natural 
da vida, expressa de maneiras maravilhosamente diversas, 
desde o nascimento até à morte. É moldada por uma com-
binação de natureza e criação: hereditariedade e factores 
genéticos, por um lado, e desenvolvimento e ambiente in-
fantil, por outro. Honramos ainda a diversidade de escolhas 
e vocações em relação à sexualidade, como celibato, casa-
mento e solidão. 

Apoiamos o direito de todas as pessoas de exercer con-
sentimento pessoal em relacionamentos sexuais, de tomar 
decisões sobre os seus próprios corpos e de ser apoiado nes-
sas decisões, de receber educação sexual abrangente, de estar 
livre de exploração e violência sexual e de ter acesso a cuida-
dos de saúde sexual adequados.

D. Casamento

Dentro da igreja, a�rmamos o casamento como uma 
aliança sagrada e vitalícia que une duas pessoas de fé e as 
leva a um relacionamento mais profundo com Deus e com a 
comunidade religiosa. 

Embora a Igreja Metodista Unida não reconheça o casa-
mento como sacramento, celebramos e estimamos essa união 
como uma expressão da fé do casal, fundamentada no seu 
relacionamento com Deus e um com o outro. Assim, o ca-
samento re�ecte uma vontade contínua de crescer juntos em 
Cristo e um compromisso de cultivar um vínculo de aliança 
que engloba intimidade, graça e amor.

Como membros da sociedade em geral, também a�rma-
mos a importância do casamento civil, o reconhecimento le-
gal das uniões domésticas pelo Estado. Esse reconhecimento 
legal é vital para garantir a estabilidade da família e a regula-
mentação ordenada das heranças e para garantir que cônjuges 
e �lhos tenham todos os direitos, benefícios e protecções aos 
quais têm direito. 

1. Casamento infantil 

Rejeitamos as relações conjugais com crianças e jovens 
com menos de dezoito anos, mesmo em lugares onde essas re-
lações são cultural ou legalmente permitidas. Casamentos de 
crianças e actividades sexuais prematuras interrompem o curso 
normal do desenvolvimento emocional, biológico e social de 
crianças menores. Para meninas menores de idade, em particu-
lar, actividades sexuais prematuras — e as gravidezes resultan-
tes dessas actividades — podem dani�car permanentemente os 
órgãos internos, causar problemas médicos ao longo da vida e 
impedir outras oportunidades nas suas vidas. Esperar até terem 
a idade mais apropriada para casar oferece melhores oportuni-
dades, para que crianças e jovens se tornem adultos saudáveis 
e se tornem membros plenos, que contribuem para sociedade. 
Portanto, acreditamos que os jovens devem ter idade legal para 
dar seu consentimento antes de se casarem.

2. Poligamia

Não podemos endossar a prática da poligamia, que im-
plica viver em relacionamento com múltiplos cônjuges. No 
entanto, reconhecemos que a dissolução forçada de tais rela-
cionamentos apresenta problemas signi�cativos. Com dema-
siada frequência, as mulheres e crianças forçadas a abandonar 
relações poligâmicas são lançadas em pobreza abjecta, sem 
meios de apoio. 

Portanto, exortamos os líderes da igreja, ao lidar com a dis-
solução dos relacionamentos polígamos, a exercer o máximo 
cuidado e a priorizar considerações relacionadas com a saúde e 
bem-estar contínuos das mulheres e crianças dependentes.

Rejeitamos as tentativas de ostracizar as famílias que 
estão ou estiveram em relacionamentos polígamos, especial-
mente mulheres e crianças, ou de lhes negar o acesso aos 
ministérios da igreja, incluindo a participação nos sacramen-
tos. Em vez disso, instamos os pastores e as congregações 
a proporcionar a mesma cortesia e hospitalidade a todos os 
necessitados.

3. Divórcio

Reconhecemos que o divórcio se pode tornar uma al-
ternativa lamentável, mas necessária, quando os relaciona-
mentos conjugais são prejudicados de forma irreparável ou 
se tornam destrutivos ou quando os cônjuges se tornam ir-
revogavelmente afastados. Nesses casos, aconselhamos os 
casais a procurar aconselhamento adequado e, se o processo 
de divórcio se tornar inevitável, conduzi-lo de maneira a mi-
nimizar os impactos negativos sobre todos os membros da 
família. 

A �delidade à aliança do casamento não exige que os 
cônjuges permaneçam num relacionamento físico ou men-
talmente abusivo. Não apoiamos esforços para recusar os 
ministérios da igreja a pessoas divorciadas ou negar-lhes 
oportunidades de liderança na igreja, quer como clérigos, 
quer como leigos. Pedimos aos pastores e congregações que 
forneçam ministérios e programas que apoiem as pessoas di-
vorciadas na superação de estigmas sociais e religiosos que 
elas frequentemente enfrentam. O divórcio não exclui um 
novo casamento. 

Outros assuntos sociais 

A. Toxicodependências, álcool e tabaco

A toxicodependência refere-se tanto aos efeitos psicoló-
gicos e �siológicos devastadores da dependência quanto às 
consequências sociais mais amplas do abuso. Para responder 
às realidades generalizadas dos transtornos por toxicodepen-
dência, começamos com o reconhecimento dos impactos de-
vastadores do vício e do uso indevido e abuso de substâncias 
legais e ilegais na vida dos utilizadores individuais, das famí-
lias alargadas e de comunidades inteiras. 
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Em muitas partes do mundo, a toxicodependência de 
opióides e outras substâncias atingiu proporções de crise. A 
igreja apoia programas e políticas que abordam de maneira 
abrangente as causas e curas de vícios debilitantes. Exorta-
mos a sociedade a abster-se de julgar as pessoas viciadas e 
aos governos de todos os níveis a fornecer recursos propor-
cionais à dimensão do problema. 

Em reconhecimento da devastação que a toxicodepen-
dência tem causado a indivíduos, famílias e comunidades in-
teiras, instamos os Metodistas Unidos a abster-se do uso de 
intoxicantes lícitos ou ilícitos, drogas ou outras substâncias 
que promovam o vício, prejudiquem as faculdades mentais e 
as habilidades físicas e resultem em danos duradouros a indi-
víduos, famílias e comunidades.

Em relação ao consumo de álcool, reconhecemos a posi-
ção histórica metodista unida sobre a abstinência como uma 
salvaguarda contra danos mentais, físicos e espirituais cau-
sados pelo consumo excessivo. Consequentemente, exorta-
mos aqueles que optarem por consumir bebidas alcoólicas, 
incluindo vinho e cerveja, a fazê-lo com sabedoria e mode-
ração. Outra consideração importante é o impacto que tais 
acções causam nas pessoas que lutam para se recuperar do 
uso e abuso de álcool.

Devido a evidências médicas cada vez maiores sobre a 
natureza altamente viciante e às sérias consequências à saúde 
causadas pela ingestão directa ou indirecta ou inalação de ni-
cotina e outros produtos químicos encontrados em produtos 
comerciais de tabaco, a igreja recomenda a abstinência total. 
Ao fazer essa recomendação, reconhecemos as di�culdades 
em superar o vício em nicotina e instamos as congregações 
a encontrar maneiras de fornecer apoio signi�cativo àqueles 
que decidem parar de usar nicotina.

B. Bullying e outras formas de violência

Descrevemos todas as formas de bullying (intimidação), 
que consistem em comportamentos indesejados e agressivos 
em relação a crianças, jovens e adultos, incluindo provocações 
verbais, violência física, manipulação emocional e intimida-
ção social. Quando especi�camente voltado para crianças e 
jovens, o bullying atrapalha o desenvolvimento emocional e 
intelectual e transforma escolas, bairros e ambientes virtuais 
ou online em ambientes perigosos e inseguros. O bullying ge-
ralmente tem efeitos traumáticos a longo prazo no bem-estar 
mental, físico e emocional de suas vítimas. Apoiamos a pro-
mulgação de políticas destinadas a proteger crianças, jovens 
e adultos do bullying. Em situações que envolvem crianças e 
jovens menores, instamos o desenvolvimento e a implemen-
tação de políticas anti bullying que levem em consideração 
os processos de amadurecimento em curso, tanto das vítimas 
como dos autores de bullying.

C. Colonialismo, neocolonialismo e suas  
consequências

Reconhecemos que os legados emaranhados e comple-
xos do colonialismo e neocolonialismo pesam fortemente na 
irmandade global dos Metodistas Unidos. O colonialismo re-
fere-se à prática de estabelecer controle total ou parcial de ou-
tros países, tribos e povos através da conquista e exploração. 
O neocolonialismo continua o legado histórico do colonia-
lismo, mantendo o controlo económico, político e social das 
nações e povos anteriormente colonizados. 

Alguns de nós pertencem a países e grupos que se bene�-
ciaram muito da subjugação de povos inteiros e da apreensão 
de terras e outros recursos. Outros de nós vivem em países ou 
fazem parte de comunidades que continuam a lutar com a his-
tória e os impactos continuados de todas as formas de colo-
nialismo, incluindo instabilidade social, económica e política; 
desnutrição generalizada; analfabetismo; doença; e violações 
contínuas em terras indígenas e tribais.

Reconhecemos que, longe de ser espectadora inocente, 
a igreja frequentemente esteve profundamente envolvida no 
colonialismo e no neocolonialismo. Convidamos, portanto, 
indivíduos e congregações a se educarem sobre os problemá-
ticos legados do colonialismo e, onde for adequado, a busca-
rem arrependimento pelo nosso envolvimento contínuo. Ins-
tamos os Metodistas Unidos a encontrar maneiras de apoiar 
aqueles que ainda sofrem com legados coloniais, incluindo 
actos tangíveis de reparação e apoio activo a iniciativas de 
desenvolvimento sustentável.

D. Morte com dignidade

Reconhecemos que toda vida mortal termina na morte e 
a�rmamos que o amor e os cuidados permanentes de Deus 
permanecem connosco quando fazemos a transição da vida 
para a morte para uma vida maior. Essas a�rmações, junta-
mente com o nosso compromisso expresso com o valor sa-
grado de todo ser humano, nos levam a insistir em que os 
indivíduos sejam tratados com dignidade e respeito à medida 
que passam pelo processo de morrer. 

Essa ênfase na morte com dignidade signi�ca que as 
escolhas de indivíduos e suas famílias devem ser ouvidas e 
respeitadas, o uso da tecnologia médica deve ser medido e 
apropriado, e qualquer dor e sofrimento desnecessários de-
vem ser minimizados. A�rmamos o direito das pessoas que 
estão a morrer de participar activamente do processo de to-
mada de decisão. Como comunidades de fé, somos chamados 
a apoiar indivíduos e famílias quando enfrentarem a realidade 
do sofrimento e da morte. De maneira sensível e atenciosa, 
testemunhamos o amor e a graça duradouros de Deus, mesmo 
quando eles não podem ser sentidos ou experimentados de 
maneira imediata.
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1. Cuidado �el das pessoas que estão a morrer

A nossa abordagem para a morte e o morrer está enqua-
drada na nossa crença na dignidade e valor inerentes aos seres 
humanos, na nossa preocupação com a autonomia do paciente 
e na a�rmação de que as nossas vidas �nalmente pertencem 
a Deus. Dentro dessa estrutura, apoiamos fortemente os es-
forços para capacitar os pacientes e os seus entes queridos a 
tomar decisões informadas sobre tratamento continuado ou 
decisões de �m de vida que sejam consistentes com os es-
tatutos legais aplicáveis e os protocolos e padrões médicos 
estabelecidos.

Essa tomada de decisão informada pode levar os pacien-
tes e os seus entes queridos a optar por continuar tratamentos 
que prometem melhorias signi�cativas na saúde ou melho-
ria da qualidade de vida. Por outro lado, essas decisões tam-
bém podem levar pacientes ou entes queridos a interromper 
intervenções médicas que deixam de trazer algum benefício 
substantivo.

A�rmamos os benefícios dos cuidados paliativos nos ca-
sos em que é tomada a decisão de interromper outros trata-
mentos. Os cuidados paliativos enfatizam a importância de 
tornar o paciente o mais confortável possível, minimizando 
a dor e o sofrimento e permitindo que o processo da morte 
prossiga sem impedimentos. Também endossamos a criação 
de directrizes médicas avançadas, que expressam claramente 
as preferências dos pacientes, caso eles se tornem incapacita-
dos e incapazes de informar os seus médicos.

2. Eutanásia e suicídio

A nossa convicção de que a vida é um dom sagrado, jun-
tamente com as questões e preocupações persistentes sobre 
possíveis abusos, leva-nos como igreja a opor-nos à eutanásia 
e ao suicídio, continuando o nosso ministério de misericór-
dia com as famílias afectadas por tais acções. A eutanásia, 
também conhecida como morte por misericórdia e o suicídio 
dirigido ou assistido por médico, ocorre quando os médicos 
ou outros pro�ssionais de saúde disponibilizam doses letais 
de medicamentos para pacientes em estado terminal ou, em 
alguns casos, administram ou supervisionam directamente o 
uso desses medicamentos.

O suicídio refere-se mais geralmente a acções tomadas 
por indivíduos para acabar com as suas próprias vidas. As 
motivações para o suicídio geralmente envolvem depressão e 
outras formas de doença mental, incluindo a toxicodependên-
cia. Em todo o mundo, as tentativas de suicídio geralmente 
ocorrem após crises pessoais ou familiares signi�cativas, in-
cluindo a perda de meios de subsistência, a migração e deslo-
camento forçados, a opressão cultural e a exposição prolon-
gada ao bullying e a outros actos de violência. 

Embora a eutanásia ou o suicídio não possam ser tole-
rados, confessamos humildemente a inadequação da com-
preensão e resposta da igreja. Instamos as congregações a se 

educarem sobre o complexo conjunto de motivações e facto-
res subjacentes a essas práticas. Reconhecendo que o julga-
mento �nal está mais nas mãos de Deus do que nas nossas, 
rejeitamos as tentativas de negar os ministérios e serviços da 
igreja àqueles que morrem por eutanásia ou suicídio ou a suas 
famílias enlutadas e outros entes queridos. 

Acreditamos que o suicídio não nega às pessoas graça de 
Deus, que é su�ciente. Pedimos aos pastores e congregações 
locais que estabeleçam protocolos apropriados para respon-
der às pessoas que consideram o suicídio e os sobreviventes 
de tentativas de suicídio. Tais protocolos devem incluir a re-
ferência a conselheiros experientes ou pro�ssionais médicos. 
Em vez de ostracizar ou condenar sobreviventes ou membros 
da família afectados pelo suicídio, instamos os pastores e as 
congregações a mostrar compaixão e apoio a essas pessoas.

E. Jogos de azar

Rejeitamos a prática do jogo, porque concentra a atenção 
da sociedade na aquisição de bens monetários, excluindo tudo 
o resto e enriquece uma pequena minoria à custa da grande 
maioria. Para muitas pessoas, o jogo se torna uma prática de-
vastadora e viciante que compromete o bem-estar económico 
dos jogadores e das suas famílias.

Reconhecemos que em alguns locais, a Primeira Nação, o 
índio americano e os aborígenes abriram resorts e estabeleci-
mentos para jogos de azar como um acto de autodeterminação 
e um passo crucial para a sobrevivência económica. Em vez 
de condenar tais acções, reconhecemos que o papel da igreja 
é incentivar o diálogo e a educação sobre as esperanças e as-
pirações dessas comunidades e desenvolver um entendimento 
mais profundo das suas histórias e suas contínuas buscas de 
autodeterminação e sobrevivência. 

Comprometemo-nos trabalhar para a erradicação da po-
breza e para uma distribuição mais equitativa dos benefícios 
�nanceiros como estratégia construtiva para reduzir o apelo 
�nanceiro do jogo organizado, que inclui lotarias, casinos e 
jogos de azar online.

F. Igualdade e Diversidade de Género

Apoiamos a igualdade e a diversidade de géneros como 
objectivos importantes para garantir que as aspirações de 
mulheres e meninas sejam levadas a sério e garantir que as 
posições remuneradas e as oportunidades de liderança sejam 
distribuídas igualmente por todos. Criticamos a persistência 
do sexismo e da misoginia na igreja através das suas práti-
cas e ensinamentos teológicos, bem como na sociedade em 
geral. Lamentamos que esses preconceitos muitas vezes 
levem à denigração e à demissão da liderança e participação 
das mulheres. 

Consequentemente, rejeitamos quaisquer crenças, políti-
cas ou práticas que encarem mulheres e homens desiguais em 
contextos religiosos ou seculares. Exortamos congregações, 
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pastores, juntas de ministério ordenado, bispos e outros o�-
ciais da igreja a implementar esforços concretos para nutrir e 
promover a liderança de todas as pessoas, independentemente 
do sexo. Também instamos os governos, empresas e socie-
dade civil a promulgar leis e políticas para garantir que todos 
os membros da sociedade tenham acesso, oportunidades e 
protecções iguais.

G. Meios e Tecnologias de comunicação 

Apoiamos a liberdade de expressão pública, que abrange 
a liberdade de imprensa e o direito de todos os membros da 
sociedade de compartilhar as suas perspectivas e opiniões. 
Também insistimos que todas as empresas de meios de comu-
nicação operem com civilidade e respeito e sigam os padrões 
jornalísticos estabelecidos. A�rmamos os papéis positivos 
que as tecnologias de meios e comunicação desempenham na 
educação do público em geral, responsabilizando o governo 
e outros líderes da sociedade e promovendo o bem comum. 

Estamos preocupados com os monopólios dos meios de 
comunicação e com a tendência do controlo destes estar nas 
mãos de algumas grandes empresas, e incentivamos indiví-
duos, comunidades e governos a serem vigilantes na aplica-
ção de políticas defesa da concorrência. 

Também reconhecemos que, como qualquer outro em-
preendimento humano, os meios de comunicação podem ser 
usados por pessoas sem escrúpulos para manipular opiniões 
públicas, distorcer factos e espalhar desinformação, hostili-
dade e medo. Lamentamos a proliferação do discurso de ódio 
nas redes sociais, nas notícias transmitidas e impressas e nou-
tras plataformas, e pedimos aos cidadãos e reguladores que 
façam tudo ao seu alcance para eliminá-la. Também incenti-
vamos as pessoas a tomar cuidado ao expressar suas opiniões 
nas redes sociais, reconhecendo a necessidade de compaixão 
e os danos que podem ser causados a outras pessoas quando 
essa compaixão está ausente.

Além disso, as redes e outras tecnologias de comunica-
ção carecem de representação adequada ou diversi�cada de 
comunidades marginalizadas, incluindo mulheres, grupos ét-
nicos, pessoas com incapacidades, pessoas empobrecidas e 
outras. Acreditamos que as redes e as tecnologias de comu-
nicação devem ser abertas e acessíveis a todos, devem pro-
mover normas que promovam civilidade e respeito e devem 
ainda proteger a dignidade e o valor de todas as pessoas, in-
cluindo as mais vulneráveis da sociedade.

H. Pornogra�a

Opomo-nos fortemente à pornogra�a e lamentamos seu 
impacto destrutivo sobre culturas, famílias e indivíduos. A 
pornogra�a é uma afronta à nossa convicção de que a sexua-
lidade humana é um presente precioso de Deus. A questão da 
pornogra�a tem produzido um impacto drástico em muitas 
pessoas, dentro e fora da igreja mundial. Embora as imagens 

grá�cas estejam disponíveis há séculos, a ampla prevalência 
e disponibilidade actual de materiais sexualmente explícitos 
e agressivos, causam um crescente problema de dependên-
cia para muitos, incluindo jovens que atingiram a maioridade 
com Internet nas suas casas e em dispositivos móveis. Ape-
lamos a todos os Metodistas Unidos a apoiarem acções para 
desenvolver políticas sociais e governamentais e�cazes para 
erradicar a pornogra�a infantil, bem como a exploração e a 
escravatura de adultos. Convidamos ainda a igreja a dispo-
nibilizar apoio, reabilitação e cuidados sem julgamento para 
aqueles que foram afectados pelo impacto prejudicial da por-
nogra�a nas suas vidas. 

I. Experimentação e pesquisa médica

Apoiamos experiências médicas e procedimentos de pes-
quisa que têm o potencial de erradicar doenças e/ou prolon-
gar e melhorar a qualidade da vida humana. Insistimos que a 
experimentação médica, incluindo engenharia genética, seja 
realizada dentro de parâmetros bioéticos estabelecidos. Esses 
parâmetros, que decorrem da responsabilidade do médico de 
não causar danos, incluem garantias de autonomia do paciente 
e consentimento informado; garantias de que os benefícios e 
riscos da experimentação médica são distribuídos de forma 
equitativa entre vários grupos da sociedade; a promessa de 
benefícios signi�cativos para os pacientes envolvidos em tais 
experiências; e, em menor grau, a oportunidade de avançar 
signi�cativamente no campo da medicina.

Defendemos a supervisão meticulosa de todas as for-
mas de experimentação médica para garantir que os mais al-
tos parâmetros éticos sejam aplicados. Instamos a uma forte 
cooperação entre governos, instituições académicas, pesqui-
sadores corporativos e a pro�ssão médica para impor os pa-
drões vigentes de pesquisa médica. Além disso, insistimos na 
devida diligência para garantir que as pessoas que vivem na 
pobreza, incluindo as de países em desenvolvimento e socie-
dades menos ricas, não sejam super-representadas ou sub-re-
presentadas nos estudos médicos e, em seguida, lhes sejam 
negados os benefícios derivados dos estudos. 

J. Doação e transplante de órgãos

Apoiamos fortemente a doação de órgãos como uma ex-
pressão da exortação de Cristo de amar o próximo. A escassez 
mundial de órgãos transplantáveis signi�ca que centenas de 
milhares de crianças, mulheres e homens são submetidos a 
dor desnecessária e morte prematura. À luz disso, os Metodis-
tas Unidos que desejam e podem participar são incentivados a 
se voluntariar através de registos de doação de órgãos.

Acreditamos que todas as doações devem ser voluntá-
rias e devem ser conduzidas em ambientes médicos seguros 
e protegidos, nos quais a saúde, o bem-estar e a privacidade 
dos doadores e dos destinatários são protegidos. Além disso, 
consideramos a compra e venda de órgãos e sangue, incluindo 
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os obtidos por meio de roubo e coerção, como violações pro-
fundas da dignidade inerente à vida humana e de preceitos 
morais que ditam que os seres humanos sejam tratados como 
mercadorias. 

Instamos governos e organizações médicas a adoptarem 
leis e políticas que promovam a doação de órgãos, protegendo 
populações vulneráveis de práticas abusivas e garantindo que 
os órgãos transplantáveis sejam distribuídos de maneira equi-
tativa, independentemente da posição social de um potencial 
receptor. 

K. Saúde reprodutiva e aborto 

Apoiamos o fornecimento de educação abrangente e 
adequada à idade sobre saúde sexual, bem como o acesso a 
métodos contraceptivos consistentes, e�cazes e acessíveis. 
Também a�rmamos ministérios e iniciativas destinadas a 
promover a saúde reprodutiva e a melhorar a qualidade de 
vida de mulheres e raparigas. Devido aos perigos e riscos 
envolvidos na gravidez, acreditamos que mulheres e ra-
parigas devem ter acesso consistente a cuidados gineco-
lógicos. Portanto, exortamos governos, empresas, igrejas 
e outras instituições cívicas a terem acesso a educação  
preventiva, exames médicos, tratamento e aconselhamento 
em altas prioridades para mulheres e raparigas em idade 
fértil.

O nosso compromisso com a santidade da vida humana 
nos deixa relutantes em tolerar o aborto. Rejeitamos incon-
dicionalmente como um meio aceitável de controle de nata-
lidade ou um mecanismo para selecção de género e outras 
formas de eugenia. Apoiamos a noti�cação 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. 

Opomo-nos ao aborto tardio ou parcial, um processo 
também conhecido como dilatação e extracção. Pedimos 
o �m dessa prática, excepto quando a vida da mãe está em 
perigo, nenhum outro tratamento médico é viável ou quando 
anormalidades graves ameaçam a viabilidade do feto. Reco-
nhecemos que esses e outros con�itos trágicos da vida com 
a vida podem justi�car decisões para encerrar a vida de um 
feto. Nestas circunstâncias limitadas, apoiamos a opção legal 
do aborto e insistimos para que esses procedimentos sejam 
executados por pro�ssionais médicos treinados em locais lim-
pos e seguros.

Exortamos todos os que consideram o aborto a procurar 
aconselhamento médico e aconselhamento pastoral apropria-
dos e a se envolver em pesquisas e pedidos de oração sobre 
outras alternativas, como disponibilizar bebés para adoçam. 
Oramos por aqueles que enfrentam gravidezes indesejadas e 
oferecemos nossas orações e apoio enquanto tentam discernir 
a vontade de Deus e buscar a sabedoria e orientação de Deus. 
Independentemente das circunstâncias em que alguém possa 

fazer um aborto, não toleramos intimidação ou vergonha por 
suas decisões ou acções.

Reconhecemos que as jovens em idade fértil relatam 
frequentemente que não têm a capacidade de fazer escolhas 
signi�cativas para a vida ou exercer controle efectivo sobre 
as suas próprias vidas. Desa�amos pastores, congregações, 
ministérios do campus e outros a estarem na vanguarda dos 
esforços para capacitar essas jovens. Além disso, apoiamos 
centros de recursos que disponibilizam cuidados compassi-
vos e ajudam as mulheres a explorar alternativas ao aborto.

Reconhecemos que o acesso a serviços de saúde repro-
dutiva é muitas vezes limitado por factores económicos. As 
mulheres que vivem na pobreza geralmente não conseguem 
fazer escolhas sobre quando engravidar ou sobre o tamanho 
das suas famílias. Elas também não têm acesso a cuidados pré 
e pós-natais seguros. Essa falta de agência perpetua os ciclos 
de pobreza, restringindo a capacidade das mulheres de parti-
cipar da força de trabalho e aumentando a pressão sobre os 
escassos recursos familiares. Apoiamos políticas e programas 
que estendem serviços de saúde reprodutiva para mulheres 
em áreas economicamente desa�adas. 

Apoiamos o uso de uma variedade de estratégias re-
produtivas para aqueles que desejam ter filhos, incluindo 
tratamentos de fertilidade, fertilização in vitro (FIV), doa-
ção de embriões ou espermatozóides, barriga de aluguel e 
outros. Acreditamos que é melhor deixar a decisão de usar 
alternativas reprodutivas para aqueles que consideram o 
uso dessas opções, em consulta com seus profissionais de 
saúde. Em todos os casos, o uso de alternativas reprodu-
tivas deve estar em conformidade com os mais altos pa-
drões éticos, priorizando a saúde e o bem-estar tanto das 
mulheres como das crianças.

L. Racismo, Etnocentrismo e Tribalismo

Condenamos o racismo, o etnocentrismo, o tribalismo e 
qualquer ideologia ou prática social baseada em crenças ou 
ideologias falsas e enganosas de que um grupo de seres hu-
manos é superior a todos os outros grupos de seres humanos. 
Além disso, rejeitamos totalmente as leis, políticas e práticas 
sociais que marginalizam, discriminam e/ou incentivam o uso 
da violência contra indivíduos, comunidades ou outros gru-
pos sociais com base em diferenças raciais, étnicas ou tribais 
percebidas.

Apelamos às congregações e aos pastores, bispos e outras 
autoridades da igreja para que se eduquem sobre as causas e 
manifestações do racismo, etnocentrismo e tribalismo nas co-
munidades de fé e que desenvolvam estratégias para superar 
esse tipo de divisão social. Da mesma forma, instamos gover-
nos, empresas e organizações da sociedade civil a renuncia-
rem a declarações, políticas e acções destinadas a promover a 
exclusão, discriminação e violência.
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M. Assédio sexual, abuso e agressão

Reconhecendo o valor e a dignidade inerentes a todas as 
pessoas, condenamos o assédio sexual, abuso e agressão e os 
consideramos violações graves das normas comportamentais 
estabelecidas na igreja e na nossa sociedade em geral. O as-
sédio sexual inclui comentários sexuais indesejáveis e inapro-
priados, comentários baseados em género ou avanços físicos 
realizados nos locais de trabalho, ambientes pro�ssionais ou 
situações sociais. 

O abuso sexual ou molestamento implica actividade se-
xual indesejada perpetrada pelo uso de força ou ameaças, ou 
tirando proveito daqueles que são incapazes de dar consenti-
mento ou daqueles em situações vulneráveis com poder de-
sigual. A agressão sexual inclui todas as ameaças e formas 
de contacto sexual forçado ou danos corporais, incluindo a 
violação. Lamentamos particularmente a exploração sexual 
de crianças e jovens e reconhecemos que qualquer abuso se-
xual é especialmente hediondo e prejudicial quando ocorre no 
contexto da igreja.

Instamos os pastores, congregações e outros órgãos da 
igreja a adoptarem políticas e práticas claras para prevenir 
ou resolver casos de assédio sexual. Essas políticas e práticas 
devem incluir o treinamento necessário para todos os cléri-
gos e funcionários da igreja, directrizes impressas sobre o 
que constitui assédio sexual, um método de denúncia seguro 
e con�dencial e um processo claro para resolver reclamações 
de queixas, incluindo penalidades crescentes que terminam 
com a demissão de reincidentes que não conseguem corrigir 
seu comportamento.

Defendemos o desenvolvimento e a implementação de 
políticas e práticas abrangentes em relação a casos de suspeita 
de abuso e agressão sexual, especialmente quando esses ca-
sos envolvem crianças menores ou outras pessoas incapazes 
de dar seu consentimento. Relatórios de agressão ou abuso, 
mesmo sem fundamentos, devem ser imediatamente investi-
gados. Além disso, instamos os pastores e as congregações a 
cumprirem totalmente os estatutos legais que regem esses as-
suntos e a conhecerem todas as suas obrigações legais como 
relator mandatado.

A Comunidade política

Prefácio

“O amor é a consumação da lei, o �nal dos manda-
mentos”. Coisas muito excelentes são faladas do amor; 
este é a essência, o espírito, a vida de toda virtude. Não 
é apenas o primeiro e grande mandamento, mas é todos 
os mandamentos num só. “Tudo o que é justo, tudo o que 
é puro, tudo o que é agradável” ou honroso; “Se houver 
alguma virtude, se houver algum elogio”, todos estão in-
cluídos nesta palavra,-amor. (John Wesley, “A circuncisão 
do coração”) 

O nosso envolvimento em sistemas políticos está enrai-
zado no imperativo do evangelho de amar o nosso próximo, 
fazer justiça e cuidar dos vulneráveis. Como metodistas uni-
dos, reconhecemos que o amor requer acção política respon-
sável e engajamento, visando a melhoria da sociedade e a pro-
moção do bem comum. Reconhecemos que esse engajamento 
político exige humildade e atenção à nossa própria cumplici-
dade na perpetuação da injustiça. Também requer compaixão, 
oração e vontade de discernir a orientação de Deus.

Cremos no valor inerente a todas as pessoas, que é esta-
belecido através do gracioso acto de criação de Deus e mais 
plenamente revelado no poder da vida, morte e ressurreição 
de Jesus. O entendimento de que as pessoas são criadas à ima-
gem de Deus é um tema central nos ensinamentos de John 
Wesley. 

Acreditamos ainda que Deus chama todos os membros 
da família humana a reconhecer e proteger a dignidade e o 
valor de todas as pessoas e a trabalhar pelo bem-estar de toda 

a criação de Deus. Portanto, apoiamos estruturas na igreja e 
na sociedade civil que honram as liberdades e direitos bási-
cos de todos os seres humanos e protegem a criação de Deus. 
Em particular, a�rmamos o importante trabalho das Nações 
Unidas na promoção da paz e segurança, na defesa da digni-
dade e dos direitos humanos e na defesa do desenvolvimento 
sustentável. 

Responsabilidades do governo

A. Igreja e governos

A�rmamos que a igreja e o estado têm papéis vitais e 
distintos a desempenhar em relação à sociedade em geral. 
Embora as relações formais entre comunidades religiosas 
e governos variem de país para país, geralmente a�rmamos 
a independência e a integridade de ambas as instituições, e 
defendemos um relacionamento de respeito mútuo, no qual 
nenhuma instituição procura dominar ou in�uenciar indevi-
damente a outra.

A�rmamos que toda forma de governo está sob o jul-
gamento de Deus e, portanto, deve ser responsabilizada por 
proteger os inocentes, garantir liberdades fundamentais e ou-
tras, proteger o mundo natural e estabelecer economias justas, 
equitativas e sustentáveis.

Instamos os eleitos ou nomeados para cargos públicos ou 
que ocupem outros cargos no governo a agir como líderes 
responsáveis e mordomos da autoridade e dos recursos a eles 
con�ados. Convidamos todos os funcionários do governo a 
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aspirarem aos mais altos padrões de pro�ssionalismo, hones-
tidade e integridade. Além disso, instamos todos os governos 
a adoptarem políticas e práticas que garantam responsabili-
dade e transparência ao promover e manter a con�ança do 
público. 

Rejeitamos o uso governamental de ameaças, extorsão, 
detenções ilegais, assassinatos extrajudiciais e outras formas 
de coerção para silenciar oponentes políticos e aqueles que se 
opõem a políticas e práticas governamentais ilegais ou imo-
rais. De acordo com as leis e ordenanças internacionais, pro-
testamos veementemente contra o uso da tortura, escravatura, 
genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade e 
crimes de agressão por qualquer governo, e exigimos que se-
jam impostas as mais severas sanções internacionais nesses 
casos. 

Embora não acreditemos que as igrejas devam ser a�lia-
das a partidos políticos especí�cos, incentivamos as igrejas a 
falarem ousadamente sobre questões sociais a partir de uma 
perspectiva do evangelho. Acreditamos ainda que as igrejas 
têm o direito e a responsabilidade de educar e equipar os seus 
membros para serem defensores e�cazes da justiça em todo 
o mundo. 

B. Desobediência Civil

Apoiamos aqueles que, agindo sob as restrições da cons-
ciência moral ou convicção religiosa e tendo esgotado todas 
as outras vias legais, se sentem compelidos a desobedecer ou 
protestar contra leis injustas ou imorais. Pedimos aos que pra-
ticam desobediência civil que o façam sem violência e com 
respeito à dignidade e valor de todos os envolvidos. Também 
apelamos a todos os órgãos governamentais, especialmente a 
polícia e quaisquer outras instituições encarregadas de pro-
teger a segurança pública, que dêem a formação adequada 
e ajam com moderação e de maneira a proteger os direitos 
básicos e impedir danos emocionais ou corporais às pessoas 
envolvidas em desobediência civil.

C. Justiça restaurativa

Os Evangelhos valorizam a restauração dos relaciona-
mentos correctos (Mateus  18:15-20). Quando os relaciona-
mentos são violados ou rompidos por crimes ou irregularida-
des, essa restauração é extremamente importante. Portanto, 
exortamos os governos a desenvolver sistemas que enfatizem 
a justiça restaurativa, que exige que as pessoas que comete-
ram crimes consertem suas ofensas e permitam que as víti-
mas, se assim o desejem, compartilhem com os agressores 
como eles foram prejudicados. A justiça restaurativa busca 
priorizar a vítima e sua família. Também procura reparar da-
nos, erros e trazer cura para a vítima, para o agressor, para as 
famílias e para a comunidade. 

Instamos congregações, governos e empresas a apoiarem 
programas de reintegração que permitam que aqueles que 

cometeram ofensas recebam aconselhamento, educação, trei-
namento de habilidades, serviço comunitário e outra assistên-
cia para ajudá-los a tornarem-se membros contribuintes da 
sociedade. Incentivamos os cidadãos a fazer parceria com o 
pessoal da aplicação da lei nas comunidades locais para criar 
alternativas a práticas que enfatizem a retribuição em vez da 
restauração.

D. A Pena de Morte

O nosso compromisso com a dignidade inerente e o valor 
de cada pessoa assim como a nossa posição histórica como 
metodistas unidos nos obriga a opor-nos à pena capital e à 
imposição da pena de morte. A pena de morte é uma sentença 
de execução imposta a um indivíduo legalmente condenado.

Tragicamente, a pena de morte combina a perda de vi-
das humanas com a tomada deliberada de outra vida. Além 
disso, a administração da pena de morte afecta desproporcio-
nalmente as pessoas que vivem na pobreza, as pessoas sem 
instrução, as pessoas que vivem em comunidades raciais e ét-
nicas marginalizadas e as pessoas com incapacidade mental. 
Além disso, os modernos avanços da tecnologia mostraram 
que um número signi�cativo de pessoas é injustamente con-
denado pelos crimes pelos quais foram acusados. Tais injusti-
ças nos levam a questionar a aplicação justa da pena de morte 
e sua congruência com o direito fundamental a um tratamento 
justo e igual nos termos da lei. 

Por isso, pedimos a abolição da pena de morte e exorta-
mos indivíduos e congregações a se educarem sobre a posição 
histórica da Igreja Metodista Unida e de seus predecessores, 
especialmente a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos. Além 
disso, pedimos aos pastores e congregações que se compro-
metam a ministrar àqueles que perderam seus entes queridos 
em crimes violentos e a apoiar as famílias sem julgamento 
enquanto navegam pelas demandas concorrentes de justiça, 
compaixão e cura.

E. Justiça criminal 

John Wesley fez uma campanha incansável por melhores 
condições para os prisioneiros. Uma vez, num período de nove 
meses, ele pregou pelo menos sessenta e sete vezes em várias 
prisões. Ele lamentou as condições deploráveis sob as quais a 
maioria dos prisioneiros da época vivia. Reivindicando essa 
herança, a�rmamos o estado de direito, a garantia das liber-
dades e direitos civis e o acesso igual à justiça para todas as 
pessoas. Condenamos a execução discriminatória ou qualquer 
abuso de poder por motivos de tribo, etnia, língua materna, 
país de origem, desvantagem económica, género, orientação 
sexual, incapacidades ou estatuto de cidadania. Incentivamos 
o monitoramento sistémico de preconceitos e parcialidades 
em todos os sistemas de justiça criminal. Também apoiamos o 
acesso à representação legal competente de pessoas acusadas 
e/ou condenadas por actos criminosos.
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Acreditamos que os infractores devem ser responsabili-
zados por acções criminosas, particularmente aquelas que re-
sultam em perda de vidas ou meios de subsistência; portanto, 
apoiamos medidas que previnem, impedem ou eliminam cri-
mes e separam criminosos perigosos. Ao insistir na prestação 
de contas, também estamos comprometidos com sentenças 
justas e proporcionais e com o tratamento humano daqueles 
que estão presos. Apoiamos fortemente programas em prisões 
projectados para promover a reabilitação e a restauração de 
reclusos. Não acreditamos que as prisões devam ser empresas 
com �ns lucrativos.

Nas nossas comunidades, apoiamos medidas destinadas a 
lidar com as causas profundas do crime, incluindo a pobreza e 
a falta de oportunidades educacionais, actividades recreativas, 
tratamento e aconselhamento sobre toxicodependências, ser-
viços de saúde mental e formação laboral. Apoiamos iniciati-
vas destinadas a promover interacções positivas entre a apli-
cação da lei e membros de comunidades locais. Além disso, 
incentivamos os esforços para reintegrar as pessoas que foram 
libertadas da prisão de volta à comunidade, incluindo a oferta 
de oportunidades de emprego, a restauração dos direitos de 
voto e, quando adequado, a selagem de registos criminais.

Encorajamos as igrejas a estarem em ministério com 
aqueles que estão encarcerados, advogando por essas pessoas 
e também pela reforma da justiça criminal. Como pessoas 
perdoadas, os cristãos devem combater o estigma frequen-
temente associado às pessoas que estão na prisão. Aplaudi-
mos o envolvimento de muitos metodistas unidos em minis-
térios penitenciários, centrados no culto, na educação e na 
reabilitação.

F. Guerra e Serviço militar

A igreja deplora a guerra e todas as outras formas de con-
�ito violento e insta à solução pací�ca de todas as disputas. 
Ansiamos pelo dia em que não vai existir mais guerra e em 
que as pessoas vivam juntas em paz e justiça.

Rejeitamos o uso da guerra como instrumento de polí-
tica externa e insistimos em que todos os meios pací�cos 
e diplomáticos de resolução sejam esgotados antes do iní-
cio dos con�itos armados. Da mesma forma, nos opomos 
à crescente dependência de ataques preventivos, a menos 
que se demonstre claramente que são proporcionais em 
resposta, delimitados em baixas humanas e empreendidos 
em resposta a ameaças claras e imediatas à vida humana. 
Lamentamos que, num mundo onde muitos vivem na po-
breza, os governos continuem dedicando enormes recursos 
à preparação e à condução de guerras. Estamos especial-
mente angustiados com a proliferação de armas nucleares 
e pedimos não apenas o �m de sua produção, mas a sua 
completa eliminação. 

Os cristãos têm lutado com a questão da guerra desde 
os tempos de Jesus. Alguns cristãos argumentam historica-
mente que a guerra e outros actos de violência nunca são 
aceitáveis, enquanto outros crentes a�rmam que às vezes é 
necessário pegar em armas em legítima defesa ou defender 
os inocentes e impedir agressões não controladas, tirania e 
genocídio.

Instamos todos os metodistas unidos a examinar as suas 
próprias consciências e buscar sinceramente a orientação de 
Deus quando se trata de assuntos de serviço militar. Hon-
ramos e oferecemos apoio àqueles que escolhem o serviço 
militar como resultado de convicção pessoal e exortamos a 
que cumpram os seus deveres em harmonia com os princí-
pios da fé cristã e de acordo com as leis das Convenções de 
Genebra. 

Também honramos e apoiamos o testemunho de paci�s-
tas cujas consciências e convicções religiosas os impedem 
de servir nas forças armadas ou os limitam a assumir papéis 
não combatentes. As raízes de tais convicções paci�stas es-
tão bem estabelecidas nas posições históricas da Igreja Me-
todista Unida e suas órgãos predecessoras. Opomo-nos ao 
serviço militar obrigatório e instamos os governos a abolir 
essa prática e, em vez disso, permitir que aqueles que op-
tam por não servir nas forças armadas cumpram os termos 
do serviço comunitário ou contribuam de outras maneiras 
criativas. 

Como uma Igreja, comprometemo-nos a apoiar todas 
as pessoas enquanto discernem a melhor forma de mode-
lar o exemplo não-violento de Jesus. A igreja apoia e guia 
aqueles que servem nas forças armadas; aqueles que são 
objectores de consciência; veteranos que vivem com lesões 
físicas, psicológicas, espirituais e morais; e famílias de pes-
soas afectadas pelo serviço militar. Instamos a igreja a cui-
dar e trabalhar pela justiça sistémica para todas as pessoas 
afectadas pela guerra e advogar pela manutenção da paz e 
pela transformação de con�itos globais e locais em con�itos 
não-violentos. 

Direitos e liberdades básicas

Declaramos que todos os indivíduos, independentemente 
das suas circunstâncias ou posição social, têm direito aos 
direitos e liberdades humanos básicos. Esses direitos estão 
fundamentados no acto gracioso de Deus na Criação (Géne-
sis 1:27), e são revelados plenamente na encarnação de Jesus 
do amor divino. Como igreja, trabalharemos para proteger 
esses direitos e liberdades dentro da igreja e para reformar 
as estruturas da sociedade de forma a garantir que todo ser 
humano possa prosperar.
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Conforme estabelecido na Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos e em outros importantes tratados internacio-
nais, os direitos e liberdades básicos incluem o direito à vida, 
liberdade e segurança, bem como a igualdade de tratamento 
perante a lei e liberdade de detenção ilegal. As liberdades adi-
cionais incluem os direitos a julgamento justo, privacidade, 
assembleia pública, liberdade de expressão, democracia, ali-
mento e abrigo. Além disso, os trabalhadores têm o direito de 
se envolver em negociações colectivas, receber justas com-
pensações e trabalhar em ambientes seguros e saudáveis.

Direitos exigem responsabilidades. Instamos indivíduos, 
congregações e outros órgãos da igreja a advogar vigorosa-
mente não apenas pelos seus próprios direitos, mas também 
pelos direitos daqueles que não têm voz ou cujas vozes não 
são ouvidas na sociedade. Os governos devem ser responsabi-
lizados por garantir os direitos e liberdades humanos; tais res-
ponsabilidades incluem garantir que todas as pessoas tenham 
acesso a educação acessível e de alta qualidade, independen-
temente de idade, sexo, etnia, status económico ou qualquer 
outro marcador de divisão. 

Condenamos todas as tentativas de negar aos indivíduos 
os seus direitos ou liberdades básicas ou de despojar os se-
res humanos de sua dignidade e valor inerentes. Portanto, re-
jeitamos na igreja e na sociedade em geral qualquer acto de 
discriminação, ódio ou violência contra indivíduos ou grupos 
com base em origem nacional, a�liação tribal, etnia, idade, 
identidade de género, status de incapacidade, condição eco-
nómica, orientação sexual, religião a�liação ou outros fac-
tores. Além disso, em face dos erros históricos perpetrados 
contra os povos indígenas, os africanos escravizados e outros 
grupos marginalizados, pedimos con�ssão e arrependimento 
francos, além de actos concretos de reparação para corrigir as 
formas passadas e presentes de injustiça social.

A. Cuidados de Saúde

A�rmamos os cuidados de saúde como um direito hu-
mano básico e prometemos trabalhar para ampliar o acesso 
a todas as formas de tratamento médico, incluindo cuidados 
preventivos, terapêuticos e paliativos. Metade da população 
mundial não tem acesso a cuidados de saúde e um número 
crescente de pessoas que têm acesso enfrenta maiores des-
pesas médicas para si ou para os seus entes queridos, em-
purrando-os para a pobreza. Para enfrentar essas realidades 
dolorosas, instamos os metodistas unidos a unirem esforços 
visando a criação de sistemas que forneçam protecção abran-
gente à saúde para todos. Além disso, acreditamos que todos 
têm direito a condições de vida decentes, incluindo comida 
e água adequadas, moradia segura e um ambiente saudável.

Os cuidados de saúde como direito humano também sig-
ni�cam que clínicas, hospitais e serviços e tratamentos médi-
cos devem ser acessíveis, estar disponíveis e ser de boa qua-
lidade. Eles também devem estar disponíveis quando e onde 

forem necessários e ser proporcionados de forma equitativa. 
Apelamos aos governos, empresas, igrejas e instituições da 
sociedade civil para que cooperem para garantir que todo o 
ser humano tenha acesso a serviços e tratamentos médicos.

Além disso, pedimos aos governos nacionais e organiza-
ções internacionais de saúde e grupos médicos que trabalhem 
de forma cooperativa e rápida para lidar com pandemias glo-
bais como o HIV/AIDS, bem como com surtos de doenças 
contagiosas que ameaçam a saúde e o bem-estar de países e 
regiões inteiros. Como igreja, apoiamos outras medidas e ini-
ciativas para melhorar a saúde humana, incluindo investimen-
tos em cuidados preventivos, boa nutrição, pesquisa contínua 
em prevenção e tratamento de doenças infecciosas, saúde pré 
e pós-natal e tratamento de toxicodependências a pedido. Elo-
giamos as igrejas que estão envolvidas nos ministérios comu-
nitários de saúde.

B. Crianças e jovens

Apelamos à igreja e à sociedade que apoiem e advoguem 
pelo bem-estar de todas as crianças e jovens e pela sua segu-
rança, educação, agência, educação e participação na vida da 
igreja e da comunidade. Condenamos as práticas destrutivas 
de negligência, abuso, sequestro, exploração, trá�co de seres 
humanos, uso de crianças em con�itos armados e prisão. Re-
conhecemos que os autores de abuso ou ameaça estão geral-
mente em posições de poder. Nós os responsabilizamos pelas 
suas acções, sejam pais e familiares, professores, clérigos ou 
líderes congregacionais ou públicos. Apelamos à igreja para 
se posicionar �rmemente contra a detenção de crianças e de-
sa�amos políticas que negam direitos básicos aos jovens ou 
os discriminam com base na identidade de género, etnia, ha-
bilidades, status económico, orientação sexual, status migra-
tório, religião ou origem nacional. Além disso, instamos as 
pessoas em posições de autoridade e poder a apoiar e incluir 
os jovens na tomada de decisões e na contribuição dos seus 
dons em todos os níveis da igreja e da sociedade.

C. Os Anciãos e o Envelhecimento

Os anciãos têm muito para dar. Instamos a igreja, os 
governos e os órgãos cívicos a disponibilizar oportunidades 
contínuas para que estes participem da família humana e con-
tribuam para a obra de Deus no mundo. Os idosos também 
têm o direito de apoiar e proteger contra as vulnerabilidades 
do envelhecimento, expressas em disparidades económicas, 
práticas de herança injustas, assistência médica pública ina-
dequada e negligência sistémica com base em género, etnia, 
habilidades e condições económicas. 

Instamos a igreja, os governos e a sociedade civil a desen-
volver e aprovar políticas e programas sociais que atendam 
às necessidades e direitos das pessoas à medida que enve-
lhecem. Apoiamos políticas sociais que integram idosos na 
vida da comunidade e garantem recursos para seu bem-estar, 
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incluindo oportunidades de emprego não-discriminatórias, 
oportunidades educacionais e de serviço, assistência médica 
e moradia acessíveis, protecção contra exploração económica 
ou psicológica e cuidados e assistência pública de alta quali-
dade para idosos. A�rmamos a autodeterminação dos idosos, 
vivendo independentemente ou em famílias ou instituições, e 
condenamos violações da sua qualidade de vida por meio de 
medicamentos desnecessários ou restrições à sua participação 
e agência social. 

D. Mulheres e raparigas

A�rmamos que os dons das mulheres e das raparigas são 
vitais para a criação de Deus e fazem importantes contribui-
ções à igreja e à sociedade. Apoiamos a igualdade de oportu-
nidades e direitos para todas as mulheres e raparigas, inde-
pendentemente da sua origem nacional, cor, etnia, orientação 
sexual, religião, capacidade física ou outras características.

Para garantir esses direitos, imploramos à igreja, gover-
nos e instituições cívicas que desenvolvam estruturas e polí-
ticas mais equitativas e reconheçam o valor, a sabedoria e as 
preocupações das mulheres. Todas as mulheres têm direito à 
igualdade de oportunidades educacionais, protecção de seus 
corpos, justiça reprodutiva, direitos e responsabilidades pa-
rentais, emprego e remuneração e promoção equitativas. 

A�rmamos a dignidade e o valor de todas as mulheres 
e raparigas e instamos a igreja, os governos e os órgãos cí-
vicos a nutrir o seu potencial de liderança e a aumentar as 
suas oportunidades de liderança em todos os aspectos da vida 
social e da igreja. Pedimos aos mesmos órgãos que garantam 
os seus direitos de viver livres de expectativas de género que 
limitem o seu pleno desenvolvimento como seres humanos e 
de assédio, discriminação, violência, abuso doméstico ou no 
trabalho, trá�co de seres humanos e outras formas de violên-
cia de género em todos tempos e lugares. No sentido mais 
forte possível, instamos a igreja e todos os órgãos políticos e 
civis a adoptarem políticas que promovam e protejam o sta-
tus e o papel das mulheres e raparigas em todas as facetas 
da vida, para que possam prosperar e contribuir com os seus 
dons para o bem-estar da sociedade.

E. Homens e meninos

A�rmamos que homens e rapazes fazem importantes 
contribuições tanto à igreja como à sociedade. Apoiamos a 
igualdade de oportunidades para todas as mulheres e rapa-
rigas, independentemente da sua origem nacional, cor, et-
nia, orientação sexual, religião, capacidade física ou outras 
características. 

Para garantir esses direitos, oportunidades e protecções, 
instamos a igreja, os governos e as instituições civis a de-
senvolver estruturas e políticas equitativas para garantir que 
a dignidade e o valor de todos os homens e rapazes sejam 
reconhecidos e a�rmados. Pedimos ainda que os direitos de 

homens e rapazes sejam salvaguardados na educação, em-
prego, remuneração e promoção e nos direitos e responsabi-
lidades parentais.

Pedimos aos mesmos órgãos que garantam os seus direi-
tos de viver livres de assédio, discriminação, violência, abuso 
doméstico ou no trabalho, trá�co de seres humanos, expec-
tativas de género e outras formas de violência de género em 
todos tempos e lugares. Incentivamos a criação de oportuni-
dades para que seu potencial de liderança seja nutrido, a �m 
de que possam prosperar e contribuir com seus dons para o 
bem-estar da sociedade.

F. Comunidades indígenas, nativas e aborígenes

Apoiamos os direitos das comunidades indígenas, nativas 
e aborígenes e a�rmamos que, como todas as pessoas, eles de-
vem receber os direitos básicos estabelecidos na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Condenamos actos de ge-
nocídio contra os povos indígenas e pedimos que os tratados 
e contratos do governo com os povos indígenas e aborígenes 
sejam honrados e cumpridos.

Juntamo-nos aos povos e tribos indígenas para exigir que 
os seus direitos de exercer a soberania nacional sejam respei-
tados pelos governos e tribunais. Apoiamos os esforços dos 
povos indígenas para revitalizar as suas línguas e culturas em 
face de esforços conjuntos para assimilá-las nas sociedades 
tradicionais. Reconhecemos que os povos indígenas, nativos 
e aborígenes têm o direito de controlar a sua terra, água e 
outros recursos, e condenamos qualquer tentativa de apreen-
são forçada desses recursos ou de remoção forçada de povos 
indígenas dos seus territórios.

G. Migrantes, imigrantes e refugiados

A�rmamos a dignidade, valor e direitos de migran-
tes, imigrantes e refugiados, incluindo pessoas deslocadas 
e apátridas. Ao fazê-lo, reconhecemos que o mundo hoje 
está a enfrentar uma crise sem precedentes relacionada com 
o deslocamento de um grande número de pessoas devido a 
factores como guerras em andamento e outras hostilidades, 
intervenções estrangeiras, fome e desnutrição generalizadas, 
aquecimento global e mudanças climáticas, e o fracasso dos 
estados-nação em proteger e cuidar adequadamente dos seus 
povos.

Reconhecemos que as pessoas deslocadas são particular-
mente vulneráveis, pois o seu estatuto “entre duas realidades” 
proporciona-lhes, de um modo geral, poucas protecções e 
benefícios, deixando-as vulneráveis à exploração, violência e 
abuso. Instamos os metodistas unidos a acolherem migrantes, 
refugiados e imigrantes nas suas congregações e a se com-
prometerem a fornecer apoio concreto, incluindo ajuda na 
navegação de políticas de imigração restritivas e muitas vezes 
demoradas e assistência na obtenção de alimentos, moradia, 
educação, emprego e outros tipos de apoio.
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Opomo-nos a todas as leis e políticas que tentam crimi-
nalizar, desumanizar ou punir indivíduos e famílias desloca-
dos com base no seu status de migrantes, imigrantes ou re-
fugiados. Além disso, condenamos as tentativas de deter as 
pessoas deslocadas e mantê-las em condições desumanas e 
insalubres. Desa�amos políticas que exigem a separação de 
famílias, especialmente pais e �lhos menores, e nos opomos 
à existência de centros de detenção com �ns lucrativos para 
tais propósitos.

H. Pessoas com incapacidades

A�rmamos toda a humanidade e reconhecemos os dons 
das pessoas que vivem com incapacidades. Pedimos a elimi-
nação de todas as barreiras que impedem as pessoas com in-
capacidades de participarem plenamente da vida das congre-
gações locais e da sociedade em geral. Embora nenhum termo 
tenha obtido aceitação universal em toda a nossa conexão glo-
bal, “pessoas com incapacidades” refere-se a um amplo grupo 
de pessoas que vivem com condições ou desa�os cognitivos, 
físicos, de desenvolvimento, sensoriais, neurológicos, intelec-
tuais e psicológicos distintos. 

Lamentamos que a igreja frequentemente tenha estigma-
tizado e discriminado pessoas com incapacidades, impondo 
rótulos com conotações negativas, falhando em abrir espaço 
na vida da igreja para toda a gama do povo de Deus e interpre-
tando palavras como “cego”, “coxo” e “surdo” de modo pe-
jorativo. Por esse motivo, as pessoas com incapacidades são 
frequentemente demitidas ou subvalorizadas, tanto na igreja 
quanto na sociedade civil. Em resposta, chamamos a igreja 
a actos de arrependimento, escuta sincera e a um ministério 
colaborativo com pessoas com incapacidades, para que estas 
possam contribuir com a sua sabedoria e dons à missão e mi-
nistério das congregações locais e de outros órgãos da igreja.

Da mesma forma, exortamos a sociedade civil, as empre-
sas e os líderes do governo a trabalharem na remoção de todas 
as barreiras e a proporcionar oportunidades para as pessoas 
com incapacidades de fazerem as suas contribuições únicas a 
toda a sociedade. Apelamos à protecção dos direitos de todas 
as pessoas com incapacidades, incluindo os direitos a cuida-
dos de saúde, emprego, educação, habitação e transporte, e à 
liberdade da discriminação. 

I. Orientações sexuais e identidades de género

Porque todas as pessoas são de valor sagrado e cer-
tos direitos humanos básicos são devidos a todos, estamos 

comprometidos em apoiar os direitos, liberdades e protecções 
iguais de todas as pessoas, independentemente da orientação 
sexual ou identidade de género. Achamos tratar-se de casos 
claros de igualdade e justiça ao protegermos as reivindicações 
justas, dos que detêm recursos materiais, pensões, relações 
de tutor, procurações mútuas e outras reivindicações legais 
partilhadas que normalmente requerem relações contratuais 
que envolvem contribuições, responsabilidades e obrigações 
partilhadas assim como protecção igual perante a lei. Além 
disso, como em muitos países as minorias sexuais e de género 
são desproporcionalmente afectadas por estigmas sociais, 
discriminação, coerção e violência, pedimos que as igrejas, 
governos, empresas e organizações cívicas façam tudo ao seu 
alcance para combater esse tratamento injusto e promover di-
reitos e protecções iguais para todos.

J. Minorias religiosas

A�rmamos o direito das minorias religiosas de adorar 
em paz e de exercer a sua fé sem medo de discriminação ou 
de perseguição. Condenamos acções de qualquer indivíduo, 
grupo ou organização que denigram ou depreciem os que per-
tencem a outra fé. Como cristãos, consideramos tais atitudes e 
acções antitéticas à ordem de Jesus de amar o próximo. 

Instamos governos, empresas, igrejas e outras institui-
ções da sociedade civil a tomarem medidas concertadas para 
preservar e proteger os direitos de todas as pessoas religiosas. 
Objectamos contra qualquer forma de discriminação e into-
lerância em relação a minorias religiosas, incluindo leis que 
proíbem roupas e símbolos religiosos e declarações de funcio-
nários públicos que incitam à intolerância, ódio e violência. 
Apelamos à cobertura responsável dos meios de comunicação 
às religiões e condenamos a disseminação de estereótipos e 
inverdades sobre minorias religiosas.

Apoiamos o direito de todas as pessoas religiosas de pra-
ticar a sua fé, livres de restrições legais, políticas e �nanceiras 
injusti�cadas e desnecessárias. Também apoiamos o direito 
de as pessoas escolherem a sua própria fé e rejeitamos tenta-
tivas de impor crenças às pessoas ou coagi-las ou manipulá-
-las para que se juntem ou permaneçam parte de uma tradição 
religiosa quando decidiram se afastar da mesma. A crença 
religiosa individual não deve ser usada para negar direitos hu-
manos básicos. 
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Igreja e a Sociedade Comitê 1 
Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

¶160.

Número de petição: 20004-CA-¶160-G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Princípios Sociais da Comunidade de Todos 
os Princípios

Eliminar ¶ 160 (O Mundo Natural dos Princípios Sociais) 
e substituir o seguinte:

COMUNIDADE DE TODA A CRIAÇÃO
Prefácio
A grande lição que o nosso abençoado Senhor imprime 

no nosso espírito . . . é que Deus está em todas as coisas e 
que devemos ver o Criador no recipiente de toda criatura; 
que não devemos usar e considerar nada como separado de 
Deus...que permeia e actua em todo a estrutura criada e é, no 
verdadeiro sentido, a alma do universo. (John Wesley, “Sobre 
o Sermão de Nosso Senhor na Montanha”)

A�rmamos que toda a criação pertence a Deus e é uma 
manifestação da bondade e do cuidado providencial de Deus. 
Seres humanos, animais não humanos, plantas e outros seres 
sencientes e não sencientes participam da comunidade da 
criação, e o seu �orescimento depende do cuidado de toda a 
criação de Deus. Em vez de tratar a criação como se fosse 
colocada aqui apenas para uso e consumo da humanidade, so-
mos chamados a praticar mordomia responsável e a viver num 
relacionamento correto com o Criador e com toda a criação de 
Deus (Génesis 1:26-31; Mateus 6:26-30; Romanos 8:22-24). 
Também somos chamados a honrar o papel de todas as partes 
da criação na cura do todo; assim louvamos a Deus com toda 
a criação (Salmo 148) e reconhecemos que fazemos parte de 
ecossistemas complexos, todos valorizados por Deus.

A�rmamos a nossa chamada sagrada de sermos gestores 
responsáveis e de cuidarmos de tudo o que Deus edi�cou. 
Reconhecemos o valor inerente à criação de Deus, celebramos 
a abundância e a diversidade da Terra e, juntamente com a to-
talidade do cosmos, louvamos o seu Criador. Reconhecemos 
que somos membros interligados de ecossistemas complexos, 
teias intricadas da vida, todas originadas no gracioso acto de 
criação de Deus.

Criação em perigo
Reconhecemos que atividades humanas insustentáveis 

colocaram em risco a totalidade da criação de Deus. Além 
disso, confessamos que a degradação e a destruição total do 
ambiente natural ameaçam danos sem precedentes, trazendo 
perigo para a vida humana e não humana.

A. Destruição de ecossistemas
Quer os seres humanos tenham consciência disso ou não, 

somos participantes e bene�ciários de ecossistemas naturais 
complexos compostos por inúmeras relações simbióticas 

entre organismos vivos, como animais, plantas, insetos e mi-
crorganismos, e os ambientes físicos em que eles habitam, 
incluindo o ar, água e solo.

O consumo excessivo, políticas míopes, má gestão dos 
recursos naturais e outras práticas insustentáveis impactaram 
severamente os frágeis ecossistemas naturais dos quais toda a 
vida depende. Com muita frequência, a humanidade tratou o 
resto do mundo criado como se fosse descartável e permitiu 
que a destruição de outros organismos vivos e de seus habitats 
naturais ocorresse sem controlo. Além disso, as experiências 
e as vozes das pessoas em maior risco foram largamente ig-
noradas.

B. Aquecimento global e mudanças climáticas
O aquecimento global e as mudanças climáticas já es-

tão a criar condições extremas que ameaçam a totalidade da 
vida na Terra. A superindustrialização, a des�orestação gen-
eralizada e a dependência excessiva dos combustíveis fósseis 
são apenas algumas das atividades humanas que contribuíram 
para a acumulação de gases que provocam efeito de estufa, 
como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso na 
atmosfera da Terra. 

Um forte aumento nos gases que provocam efeito de es-
tufa nas últimas décadas já resultou num aumento constante 
do nível do mar, na acidi�cação crescente dos oceanos mun-
diais, no aumento de secas e fomes, e na intensi�cação de 
eventos climáticos extremos. Os cientistas climáticos alertam 
que a janela de oportunidade para reverter os efeitos negativos 
do aquecimento global e das mudanças climáticas se está a 
fechar rapidamente. Sem uma ação concertada de indivíduos, 
igrejas, comunidades, pessoas interessadas, empresas, gover-
nos e organizações internacionais, os efeitos negativos tornar-
se-ão irreversíveis.

C. Dependência de combustíveis fósseis
A queima de combustíveis fósseis, incluindo o carvão, 

o petróleo e, em menor grau, o gás natural, constitui o maior 
contribuinte individual para o acúmulo de gases de efeito est-
ufa e o consequente aquecimento da atmosfera da Terra. Para 
reverter a trajetória atual das mudanças climáticas globais, 
são necessários maiores investimentos em pesquisa, desen-
volvimento e distribuição de alternativas aos combustíveis 
fósseis, incluindo, entre outros, fontes de energia solar, eóli-
ca, geotérmica e hidrogénio.

Na busca de alternativas aos combustíveis fósseis, é fun-
damental evitar soluções que piorem os problemas atuais ou 
criem novos desa�os ambientais imprevisíveis. A dependên-
cia de energia nuclear, por exemplo, suscita consideráveis 
preocupações com relação ao armazenamento e contenção de 
resíduos radioativos de forma segura. 

Da mesma forma, propostas recentes para reduzir a 
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acumulação de gases que provocam efeito de estufa pelas 
biosferas da geo-engenharia da terra, incluindo nas respetivas 
terras, ar e água, arriscam efeitos colaterais imprevisíveis e a 
desestabilização dos ecossistemas naturais, dos quais toda a 
vida depende.

Inevitavelmente, a transição de uma dependência exces-
siva de combustíveis fósseis produzirá impactos adversos 
em indivíduos e comunidades cujos meios de subsistência 
ainda são fortemente dependentes da produção, venda e dis-
tribuição dessas mercadorias. Na medida do possível, os pla-
nos de desenvolvimento e implantação de fontes alternativas 
de energia devem minimizar os impactos �nanceiros negati-
vos, investindo em estratégias que apoiem as pessoas numa 
transição bem-sucedida para um novo emprego, fortalecer a 
rede de segurança social para lidar com a perda de empregos 
e rendimentos, e proporcionar amplas oportunidades educa-
cionais e de reciclagem. 

Administração da criação
Em Génesis 1, lemos que Deus declara a criação boa 

(Génesis 1:4, 10, 12, 18, 25, 31), e lemos em Génesis 2 que 
“tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden 
para o lavrar e o guardar ”(Génesis 2:15). A bondade da 
criação de Deus e o valor dado a cada parte dela chamam as 
pessoas a respeitar, proteger e cuidar da criação e de todos os 
seus aspetos inter-relacionados. 

A. Justiça ambiental
Confessamos que os impactos negativos resultantes da 

degradação do mundo natural caíram desproporcionalmente 
em comunidades marginalizadas, incluindo tribos indígenas, 
comunidades religiosas e étnicas, pessoas que vivem na po-
breza e outros grupos vulneráveis. Portanto, compromete-
mo-nos a resistir a todas as formas de exploração ambiental, 
negligência e desigualdade. Essas práticas condenam comu-
nidades empobrecidas e países em desenvolvimento a supor-
tar o impacto de ambientes perigosos, poluição industrial, 
lixeiras e decomposição urbana. Tais comportamentos con-
stituem racismo ambiental. Opomo-nos às políticas e práticas 
que relegam as comunidades marginalizadas a um status per-
manente de subclasse e ignoram as fontes indígenas e outras 
fontes de sabedoria comunitária, que exigem que o ar, a terra 
e a água sejam tratados com profundo respeito.

Além disso, esses grupos sofrem desproporcionalmente 
de taxas mais altas de asma, câncer, defeitos congénitos e out-
ras condições médicas evitáveis. Esses problemas de saúde 
estão associados a poluentes e a outros produtos químicos no 
solo, na água e no ar que afetam a nossa água potável, ali-
mentos e ambiente físico. Instamos os governos, empresas e 
instituições cívicas a dar prioridade ao aumento do acesso a 
serviços de prevenção e tratamento.

Apelamos à instituição de princípios, políticas e práticas 
ambientalmente justas. A�rmamos a sabedoria e a ação dos 
povos indígenas e populações marginalizadas para determi-
nar por si próprias práticas e políticas que melhor atendam às 

suas necessidades humanas básicas, incluindo comida, água, 
abrigo e terras livres de resíduos tóxicos. A autodeterminação 
envolve, entre outras coisas, o acesso a todas as informações 
pertinentes e o poder de decisão signi�cativo sobre desen-
volvimentos industriais, agrícolas e outros que têm potencial 
para causar danos signi�cativos à terra, ao ar e à água. 

B. Políticas e práticas sustentáveis
A sustentabilidade é crucial para o desenvolvimento de 

políticas e práticas ecologicamente saudáveis que busquem 
restaurar o equilíbrio do mundo natural e acabar com as 
relações disruptivas entre a humanidade e o resto da criação 
de Deus.

Políticas e práticas sustentáveis visam atender às neces-
sidades humanas atuais e, ao mesmo tempo, garantir que as 
gerações futuras tenham os recursos necessários para pros-
perar. Políticas e práticas sustentáveis priorizam a proteção 
de todas as formas de vida e ecossistemas naturais, enquanto 
apoiam os seres humanos a viver em equilíbrio saudável com 
a Terra. 

Instamos os Metodistas Unidos a adoptarem hábitos e 
práticas sustentáveis, incluindo evitar o consumo excessivo, 
redireccionar e reciclar materiais, evitar produtos que poluam 
ou prejudiquem o meio ambiente e reduzir as pegadas de car-
bono de indivíduos e famílias, reduzindo a dependência geral 
de combustíveis fósseis para o calor, transporte e outros bens.

Reconhecendo que simplesmente mudar nossos hábitos 
pessoais não será su�ciente para reverter décadas de danos 
ambientais, a Igreja apoia esforços cooperativos locais, re-
gionais, nacionais e internacionais que visem corrigir os 
danos ecológicos que os seres humanos causaram em esca-
la global. Tais esforços cooperativos devem incluir o desen-
volvimento e a aplicação de políticas e práticas que protejam 
todos os seres sensíveis e a promoção do desenvolvimento 
económico sustentável. Também incentivamos o consumo re-
sponsável e ações urgentes contra o aquecimento global e as 
mudanças climáticas.

C. Justiça alimentar
Sistemas alimentares ecologicamente sustentáveis, ori-

entados localmente e distribuídos equitativamente são pri-
oridades urgentes. Apoiamos políticas e práticas projetadas 
para garantir o acesso a alimentos saudáveis e água potável, 
especialmente para comunidades que foram submetidas à de-
gradação ambiental ou privadas de recursos adequados para 
produzir ou comprar os seus próprios alimentos. 

A�rmamos os direitos de todas as pessoas a alimentos 
saudáveis e culturalmente apropriados, produzidos por méto-
dos ecologicamente sólidos e sustentáveis. Apoiamos o con-
trolo local da produção de alimentos, o que implica proporcio-
nar oportunidades para as comunidades locais participarem 
signi�cativamente nas decisões sobre os tipos de gado a ser-
em criados e as culturas a serem cultivadas. Rejeitamos políti-
cas e práticas agrícolas que tornam os alimentos inacessíveis 
aos trabalhadores agrícolas e às comunidades nas quais os 
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alimentos são produzidos. Defendemos fortes proteções dos 
direitos dos povos indígenas à terra, comida e água.

Opomo-nos ao patenteamento de variedades de sementes 
e outros organismos tradicionalmente usados na agricultura. 
A prática em rápida expansão de patentear variedades de se-
mentes e cobrar dos agricultores pelo uso reduziu o acesso às 
culturas tradicionais e aumentou o endividamento das proprie-
dades de subsistência e de menor porte. Consequentemente, 
apoiamos os esforços cooperativos de código aberto destina-
dos a disponibilizar as variedades tradicionais de sementes 
para aqueles que precisam delas.

Também pedimos a criação de políticas que reduzam os 
métodos agrícolas intensivos em carbono, que aumentam as 
mudanças climáticas. Os produtores devem ser responsáveis 
pelo seu impacto adverso na embalagem, distribuição e trans-
porte de alimentos e buscar a segurança e o bem-estar dos 
trabalhadores agrícolas e de processamento de alimentos. 

D. Cuidando de todas as criaturas
Apoiamos o tratamento respeitoso e humano dos ani-

mais, que são participantes cruciais na criação contínua de 
Deus e de valor inerente. Adotamos os ensinamentos bíblicos 
que vislumbram um tempo em que humanos e outras criaturas 
viverão em paz e harmonia numa criação restaurada (Isaías 
11:6).

Esse compromisso com o tratamento respeitoso e huma-
no dos animais signi�ca, por exemplo, estabelecer proteções 
para garantir que os animais empregados na agricultura e out-
ras formas de trabalho estejam livres de tipos de tratamento 
cruéis ou abusivos e com amplo descanso e nutrição. Além 
disso, nos opomos a forçar os animais a se combaterem.

Os animais criados para consumo humano devem rece-
ber condições de vida saudáveis e comida e água su�cientes. 
Os animais criados para consumo humano também devem ser 
criados em condições humanas e abatidos de maneira a mini-
mizar o sofrimento e a dor em geral. 

No que diz respeito às criaturas que vivem em estado sel-
vagem, instamos os esforços de cooperação de organismos 
internacionais, governos, instituições cívicas, igrejas e in-
divíduos e grupos envolvidos para acabar com a caça furtiva e 
proteger espécies ameaçadas e vulneráveis, além de preservar 
os habitats em declínio. Deploramos as extinções em massa 
atualmente em curso e pedimos a adoção de políticas e práti-
cas sustentáveis que permitam o �orescimento da vida animal 
e humana.

E. Protegendo o espaço
A criação de Deus abrange não apenas a terra, mas todo o 

cosmos, incluindo o espaço. A nossa incumbência de sermos 
mordomos responsáveis se estende muito além dos arredores 
imediatos da humanidade e abrange não apenas nosso próprio 
sistema solar, mas também outras galáxias. Por isso, rejeita-
mos a exploração, mercantilização e militarização do espaço. 
Expressamos nossa esperança de que a exploração e a coloni-
zação do espaço, incluindo a lua e outros corpos planetários, 

ocorram de maneira pací�ca e cooperativa, e de tal maneira 
que os benefícios e recursos de qualquer outra exploração e 
desenvolvimento se acumulem em toda a humanidade.

F. A�rmando a ciência e a sabedoria tradicional
A�rmamos o valor da ciência e da razão ao proporcio-

nar um entendimento mais profundo das origens e do fun-
cionamento do cosmos. Também reconhecemos que, como 
todos os esforços humanos, a ciência pode ser mal utilizada 
e abusada. Portanto, exortamos a todos os envolvidos em 
investigações cientí�cas a aderirem aos mais altos padrões 
éticos na condução de pesquisas e na aplicação das suas de-
scobertas.

Também a�rmamos a sabedoria tradicional encontrada 
nas comunidades indígenas, particularmente a ênfase que os 
nativos e os primeiros povos colocaram em viver em harmo-
nia e equilíbrio com a terra e outros animais, bem como a 
necessidade de proteger o ar, a terra e a água.

¶160.

Número de petição: 20005-CA-¶160; Westad, Audun - Oslo, 
Noruega. 

Novo sub-parágrafo I

Acrescentar o novo sub-parágrafo I) ao ¶ 161:
I) Florestas tropicais e as zonas polares — Apoiamos 

políticas que salvaguardam o futuro das �orestas tropicais e 
das zonas polares. Acreditamos que estas zonas devem ser 
protegidas de virem a ser industrializadas e, ao mesmo tem-
po, reconhecemos e apoiamos os direitos dos povos indígenas 
que vivem nestas áreas.

¶160.

Número de petição: 20727-CA-¶160-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Princípios Sociais revistos – Prefácio

Substituir o Prefácio por: 
PREFÁCIO
A Igreja Metodista Unida, incluindo as suas predecesso-

ras têm uma longa história de preocupação pela justiça social. 
Os seus membros têm muitas vezes tomado posições francas 
a respeito de assuntos discutíveis que envolvem princípios 
Cristãos. Além de realizar actos de misericórdia, o fundador 
do Metodismo, John Wesley, falou contra o abuso de animais, 
a exploração de pessoas pobres e o tratamento dos seres hu-
manos como bens móveis. Seguindo os passos de Wesley os 
metodistas primitivos expressaram a sua oposição ao comér-
cio de escravos, ao contrabando e ao tratamento cruel de pri-
sioneiros. Da mesma forma, os Irmãos Unidos condenaram 



Igreja e a Sociedade Comitê 1 159

fortemente a escravidão.
Em 1908, a Igreja Metodista Episcopal (Norte) foi a 

primeira denominação a adoptar um Credo Social, que pe-
dia “direitos iguais e justiça completa para todos os homens 
em todas as estações da vida”. Na década seguinte a�r-
mações semelhantes foram adoptadas pela Igreja Metodista 
Episcopal (Sul) e pela Igreja Metodista Protestante. A Igreja 
Evangélica dos Irmãos Unidos adoptou uma declaração de 
princípios sociais em 1946, na altura da união da Igreja 
dos Irmãos Unidos com a Igreja Evangélica. Em 1972, 
quatro anos depois do acto de união de 1968 de A Igreja 
Metodista com a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos, a 
Conferência Geral da Igreja Metodista Unida adoptou uma 
nova declaração de Princípios Sociais, que foi revista em 
1976 (e por cada uma das Conferências Gerais seguintes). 
Em 2008, a Conferência Geral adicionou uma litania que 
acompanha o Credo Social. 

Os Princípios Sociais não são lei da igreja. Em vez 
disso, representam os esforços fervorosos e de oração da 
Conferência Geral para falar sobre questões do mundo con-
temporâneo partindo de sólidos fundamentos bíblicos e 
teológicos que estejam de acordo com as melhores tradições 
metodistas unidas. Os Princípios Sociais são uma chamada 
para a �delidade e têm a intenção de ser instrutivos e per-
suasivos no melhor espírito profético. Além disso, estes 
desa�am todos os membros da Igreja Metodista Unida a 
se envolverem numa re�exão deliberativa e a incentivarem 
o diálogo intencional entre a fé e a prática. (Consulte LdD 
¶ 509.)

Os Princípios Sociais são também um documento vivo. 
Em reconhecimento das mudanças importantes que ocorreram 
na Igreja Metodista Unida nos últimos cinquenta anos, inclu-
indo desenvolvimentos signi�cativos em África, na Europa e 
nas Filipinas, a Conferência Geral de 2012 determinou que 
os Princípios Sociais fossem revistos para aumentar a sua 
fundamentação teológica, brevidade e relevância global. Para 
realizar essa tarefa, a Junta Geral da Igreja e da Sociedade 
buscou inicialmente sugestões e conselhos por meio de con-
sultas realizadas em cada uma das cinco jurisdições dos EUA 
e na maioria das conferências centrais. O esboço inicial dos 
Princípios Sociais revistos foi desenvolvido por seis equipas 
de redacção, cujos membros re�ectiam a ampla diversidade 
da igreja. Depois disso, uma equipa de revisão editorial aper-
feiçoou propostas adicionais, com base no feedback recebido 
por meio de pesquisas online, consultas extensas com con-
ferências centrais e anuais e comentários solicitados por es-
tudiosos, bispos, órgãos da igreja e líderes metodistas unidos 
em toda a denominação.

Notas editoriais especiais
Nos Princípios Sociais, o termo “nós” refere-se especi�-

camente à Conferência Geral e de modo mais lato aos mem-
bros da Igreja Metodista Unida. Salvo indicação em contrário, 
o termo “igreja” refere-se especi�camente à Igreja Metodista 

Unida, e não, por exemplo, à igreja universal.

Fundamentação:
Esta petição substitui o Prefácio actual como parte da 

Revisão dos Princípios Sociais. Oferece maior ênfase para a 
relevância histórica e mundial dos Princípios Sociais da igre-
ja. Para a revisão completa do texto consulte o “Relatório e 
Adendo dos Princípios Sociais” presente no ADCA.

¶160.

Número de petição: 20728-CA-¶160-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Princípios Sociais Revistos – Preâmbulo

Substituir o Preâmbulo por: 
PREÂMBULO
Nós, o povo designado por Metodistas Unidos, a�r-

mamos a nossa fé no Deus vivo, que criou tudo o que é e o 
chamou de bom, e criou os seres humanos à Sua imagem. 
Agradecemos por Jesus Cristo, encarnação do amor de Deus e 
nosso Salvador, que redime e cura a nossa relação com Deus. 
Con�amos nos movimentos do Espírito Santo, transforman-
do vidas humanas e toda a criação. Além disso, declaramos 
a nossa fé que a graça de Deus está disponível para todos e 
“Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem 
os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o pre-
sente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem 
alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, 
que está em Cristo Jesus nosso Senhor” (Romanos 8:38-39).

Desde o início, Deus nos chamou para uma aliança, mu-
tuamente ligados a Deus e com a criação maravilhosamente 
diversa de Deus. Deus nos chamou, além disso, para viver-
mos amorosamente nessas relações e para sermos gestores 
do mundo criado por Deus, para cuidar do jardim de Deus. 
Ao fazermos a nossa parte no cuidado da criação, permiti-
mos que todas as outras partes da criação cumpram os seus 
diferentes papéis no relacionamento de aliança com Deus 
(Génesis 2:7-15). Segundo o mandamento de Jesus, devemos 
amar-nos uns aos outros: “como eu vos amei a vós, que tam-
bém vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão 
que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros” 
(João 13:34-35).

Criados à imagem de Deus para vivermos em aliança 
com Deus e o mundo, honramos a dignidade de todos os seres 
e a�rmamos a bondade da vida. Sabendo que somos mantidos 
na graça de Deus, somos capazes de confessar nossos peca-
dos. Falhámos em amar a Deus com todo o coração, alma, 
mente e força, e em amar o próximo como a nós mesmos. 
Participamos em sistemas sociais injustos e destruidores de 
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vida. Não temos sido mordomos �éis da criação de Deus, 
nem valorizamos o papel que toda parte da criação desem-
penha no �orescimento do mundo de Deus. Além disso, não 
seguimos Jesus Cristo compartilhando o amor extravagante 
de Deus e ministrando com “o menor deles” (Mateus 25:45). 
Fechamo-nos ao Espírito guia de Deus nas nossas interacções 
diárias com a família humana e com a terra. Falhámos, mas 
Deus, ainda assim, nos ama.

Somos gratos pelo amor de Deus que perdoa e santi�-
ca, dado a nós e a todos e que nos encaminha para o amor 
perfeito. Pela graça de Deus, somos chamados a ser mais se-
melhantes a Cristo e, portanto, a ser misericordiosos, justos 
e compassivos. Respondendo a essa chamada, procuramos 
seguir Jesus, que deu amor ilimitado a todos – às crianças, 
aos excluídos, aos condenados e aos desorientados. Jesus cha-
ma cada geração ao discipulado de todo o coração: abrindo 
os nossos corações para as pessoas que encontramos diaria-
mente; praticando compaixão com as nossas famílias e viz-
inhos; honrando a dignidade e o valor de todas as pessoas 
próximas e distantes; reconhecendo os sistemas que destroem 
vidas humanas através da pobreza, guerra e exclusão; e ad-
vogando justiça e cuidado nas nossas igrejas, comunidades 
e estruturas sociais. Deus nos chama ainda para sermos ge-
stores da criação, cuidando dos céus e das águas, do solo, das 
plantas e de todos os seres.

Agradecemos pelo bom dom de Deus da igreja universal 
e pelos valores Cristãos incorporados na tradição Wesleyana 
e na Igreja Metodista Unida. Reconhecemos que o corpo de 
Cristo tem muitas partes e todas são valiosas. Assim, respeit-
amos as diferenças no corpo de Cristo, incluindo diferenças 
na compreensão e expressão da fé, nos dons e práticas do 
ministério e nas experiências de vida, conforme modeladas 
por etnias, culturas, comunidades, habilidades, idade, ori-
entação sexual e género. A�rmamos nossa crença no valor 
inestimável de cada indivíduo a quem Deus dá dons únicos. 
Renovamos o nosso compromisso de sermos testemunhas 
�éis do evangelho nas nossas vidas e trabalhos diários e de 
aumentar nosso testemunho como igreja. 

As diferenças são um dom precioso e um desa�o ater-
rador. Elas podem aumentar a capacidade da igreja de viv-
er e ministrar �elmente. No entanto, Deus chama a nossa 
igreja para um discipulado difícil, com Jesus como nosso 
guia e o Espírito como nossa força diária. Com a ajuda de 
Deus, aceitamos o desa�o de seguir a elevada missão: “que 
pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humilde-
mente com o teu Deus” (Miqueias 6:8). As regras gerais de 
John Wesley continuam a inspirar os Metodistas Unidos para 
práticas de fé que não farão mal, farão bem, e para seguir 
as ordenações de Deus (LdD ¶ 104, “As Regras Gerais de A 
Igreja Metodista: a Natureza, Desenho e as Regras Gerais 
das nossas Sociedades Unidas”). Reconhecemos os desa�os 
que a igreja enfrenta para participar com honestidade e com-
paixão, através de escuta profunda, conversações difíceis e 

ministério partilhado, mesmo quando não concordemos em 
todos os assuntos. 

Reconhecemos que a igreja é um corpo vivo reunido 
das muitas e diversas partes da comunidade humana. Assim, 
a unanimidade de crenças, opiniões e práticas nunca foram 
características da igreja desde o início. Desde a sua primei-
ra hora, conforme evidenciado nos Evangelhos, nas cartas 
de Paulo, nos Actos dos Apóstolos, e noutros textos do Novo 
Testamento, a diversidade de compreensão e a controvérsia 
em relação a muitos assuntos tem sido a realidade. Portanto, 
sempre que diferenças signi�cativas de opinião ocorrerem 
entre cristãos, algumas das quais continuam a dividir pro-
fundamente a Igreja hoje, os cristãos �éis devem enfrentar 
seus desentendimentos e até mesmo o seu desespero e não 
camu�ar essas diferenças com falsas alegações de consen-
so ou unanimidade. Pelo contrário, os con�itos devem ser 
abraçados pela igreja com coragem e perseverança enquanto 
todos juntos continuamos a procurar discernir a vontade de 
Deus. Nesse entendimento e compromisso, empenhamo-nos 
em reconhecer e abraçar com coragem, con�ança e esperança 
as controvérsias que surgem entre nós, aceitando-as como ev-
idência de que Deus ainda não acabou de esculpir-nos para 
sermos povo de Deus.

Reconhecendo que Deus é nosso Criador, Redentor e 
Sustentador, procuramos centrar as nossas vidas e testemu-
nhar sobre Deus. Estamos con�antes de que nada nos pode 
separar da graça de Deus e que o testemunho social da igreja 
é um testemunho dessa graça. Com a ajuda de Deus, promete-
mos compartilhar o ministério e honrar a dignidade de todos, 
mesmo quando discordamos, buscar a mente de Cristo e se-
guir a vontade de Deus em todas as coisas. 

Fundamentação:
Isso substitui o Prefácio actual como parte da Revisão 

dos Princípios Sociais. Amplia a base teológica e bíblica dos 
Princípios Sociais da tradição dos Metodistas Unidos. Uma 
revisão completa do texto pode ser lida no “Relatório e Aden-
do dos Princípios Sociais” presente no ADCA.

¶160.

Número de petição: 20729-CA-¶160-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Princípios Sociais Revistos – 160

Substituir ¶ 160 por: 
Comunidade de toda a criação
Prefácio
A grande lição que o nosso abençoado Senhor imprime 

no nosso espírito... é que Deus está em todas as coisas e que 
devemos ver o Criador no recipiente de toda criatura; que não 
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devemos usar e considerar nada como separado de Deus . . . 
que permeia e actua em todo a estrutura criada e é, no ver-
dadeiro sentido, a alma do universo. (John Wesley, “Sobre o 
Sermão de Nosso Senhor na Montanha”)

A�rmamos que toda a criação pertence a Deus e é uma 
manifestação da bondade e do cuidado providencial de Deus. 
Seres humanos, animais não humanos, plantas e outros seres 
sencientes e não sencientes participam da comunidade da 
criação, e o seu �orescimento depende do cuidado de toda 
a criação de Deus. Em vez de tratar a criação como se fosse 
colocada aqui apenas para uso e consumo da humanidade, 
somos chamados a praticar mordomia responsável e a viv-
er num relacionamento correcto com o Criador e com toda a 
criação de Deus (Génesis 1:26-31; Mateus 6:26-30; Romanos 
8:22-24). Também somos chamados a honrar o papel de to-
das as partes da criação na cura do todo; assim louvamos a 
Deus com toda a criação (Salmo 148) e reconhecemos que 
fazemos parte de ecossistemas complexos, todos valorizados 
por Deus.

A�rmamos a nossa chamada sagrada de sermos gestores 
responsáveis e de cuidarmos de tudo o que Deus edi�cou. 
Reconhecemos o valor inerente à criação de Deus, celebramos 
a abundância e a diversidade da Terra e, juntamente com a to-
talidade do cosmos, louvamos o seu Criador. Reconhecemos 
que somos membros interligados de ecossistemas complexos, 
teias intricadas da vida, todas originadas no gracioso acto de 
criação de Deus.

 
Criação em perigo
Reconhecemos que atividades humanas insustentáveis 

colocaram em risco a totalidade da criação de Deus. Além 
disso, confessamos que a degradação e a destruição total do 
ambiente natural ameaçam danos sem precedentes, trazendo 
perigo para a vida humana e não humana.

A. Destruição de ecossistemas
Quer os seres humanos tenham consciência disso ou não, 

somos participantes e bene�ciários de ecossistemas naturais 
complexos compostos por inúmeras relações simbióticas en-
tre organismos vivos, como animais, plantas, insectos e mi-
crorganismos, e os ambientes físicos em que eles habitam, 
incluindo o ar, água e solo.

O consumo excessivo, políticas míopes, má gestão dos 
recursos naturais e outras práticas insustentáveis impactaram 
severamente os frágeis ecossistemas naturais dos quais toda a 
vida depende. Com muita frequência, a humanidade tratou o 
resto do mundo criado como se fosse descartável e permitiu 
que a destruição de outros organismos vivos e de seus habi-
tats naturais ocorresse sem controlo. Além disso, as experiên-
cias e as vozes das pessoas em maior risco foram largamente  
ignoradas.

B. Aquecimento global e mudanças climáticas
O aquecimento global e as mudanças climáticas já es-

tão a criar condições extremas que ameaçam a totalidade da 
vida na Terra. A superindustrialização, a des�orestação gen-
eralizada e a dependência excessiva dos combustíveis fósseis 
são apenas algumas das atividades humanas que contribuíram 
para a acumulação de gases que provocam efeito de estufa, 
como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso na 
atmosfera da Terra. 

Um forte aumento nos gases que provocam efeito de es-
tufa nas últimas décadas já resultou num aumento constante 
do nível do mar, na acidi�cação crescente dos oceanos mun-
diais, no aumento de secas e fomes, e na intensi�cação de 
eventos climáticos extremos. Os cientistas climáticos alertam 
que a janela de oportunidade para reverter os efeitos negativos 
do aquecimento global e das mudanças climáticas se está a 
fechar rapidamente. Sem uma acção concertada de indivídu-
os, igrejas, comunidades, pessoas interessadas, empresas, 
governos e organizações internacionais, os efeitos negativos 
tornar-se-ão irreversíveis.

C. Dependência de combustíveis fósseis
A queima de combustíveis fósseis, incluindo o carvão, 

o petróleo e, em menor grau, o gás natural, constitui o maior 
contribuinte individual para o acúmulo de gases de efeito est-
ufa e o consequente aquecimento da atmosfera da Terra. Para 
reverter a trajectória actual das mudanças climáticas globais, 
são necessários maiores investimentos em pesquisa, desen-
volvimento e distribuição de alternativas aos combustíveis 
fósseis, incluindo, entre outros, fontes de energia solar, eóli-
ca, geotérmica e hidrogénio.

Na busca de alternativas aos combustíveis fósseis, é fun-
damental evitar soluções que piorem os problemas atuais ou 
criem novos desa�os ambientais imprevisíveis. A dependên-
cia de energia nuclear, por exemplo, suscita consideráveis 
preocupações com relação ao armazenamento e contenção de 
resíduos radioativos de forma segura. 

Da mesma forma, propostas recentes para reduzir a acu-
mulação de gases que provocam efeito de estufa pelas biosferas 
da geo-engenharia da terra, incluindo nas respetivas terras, ar e 
água, arriscam efeitos colaterais imprevisíveis e a desestabili-
zação dos ecossistemas naturais, dos quais toda a vida depende.

Inevitavelmente, a transição de uma dependência exces-
siva de combustíveis fósseis produzirá impactos adversos 
em indivíduos e comunidades cujos meios de subsistência 
ainda são fortemente dependentes da produção, venda e dis-
tribuição dessas mercadorias. Na medida do possível, os pla-
nos de desenvolvimento e implantação de fontes alternativas 
de energia devem minimizar os impactos �nanceiros negati-
vos, investindo em estratégias que apoiem as pessoas numa 
transição bem-sucedida para um novo emprego, fortalecer a 
rede de segurança social para lidar com a perda de empregos 
e rendimentos, e proporcionar amplas oportunidades educa-
cionais e de reciclagem. 
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Administração da criação
Em Génesis 1, lemos que Deus declara a criação boa 

(Génesis 1:4, 10, 12, 18, 25, 31), e lemos em Génesis 2 que 
“tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden 
para o lavrar e o guardar ”(Génesis 2:15). A bondade da 
criação de Deus e o valor dado a cada parte dela chamam as 
pessoas a respeitar, proteger e cuidar da criação e de todos os 
seus aspetos inter-relacionados. 

A. Racismo Ambiental
Confessamos que os impactos negativos resultantes da 

degradação do mundo natural caíram desproporcionalmente 
em comunidades marginalizadas, incluindo tribos indígenas, 
comunidades religiosas e étnicas, pessoas que vivem na po-
breza e outros grupos vulneráveis. Portanto, compromete-
mo-nos a resistir a todas as formas de exploração ambiental, 
negligência e desigualdade. Essas práticas condenam comu-
nidades empobrecidas e países em desenvolvimento a supor-
tar o impacto de ambientes perigosos, poluição industrial, 
lixeiras e decomposição urbana. Tais comportamentos con-
stituem racismo ambiental. Opomo-nos às políticas e práticas 
que relegam as comunidades marginalizadas a um status per-
manente de subclasse e ignoram as fontes indígenas e outras 
fontes de sabedoria comunitária, que exigem que o ar, a terra 
e a água sejam tratados com profundo respeito.

Além disso, esses grupos sofrem desproporcionalmente 
de taxas mais altas de asma, câncer, defeitos congénitos e out-
ras condições médicas evitáveis. Esses problemas de saúde 
estão associados a poluentes e a outros produtos químicos no 
solo, na água e no ar que afetam a nossa água potável, ali-
mentos e ambiente físico. Instamos os governos, empresas e 
instituições cívicas a dar prioridade ao aumento do acesso a 
serviços de prevenção e tratamento.

Apelamos à instituição de princípios, políticas e práticas 
ambientalmente justas. A�rmamos a sabedoria e a ação dos 
povos indígenas e populações marginalizadas para determi-
nar por si próprias práticas e políticas que melhor atendam 
às suas necessidades humanas básicas, incluindo comida, 
água, abrigo e terras livres de resíduos tóxicos. A autode-
terminação envolve, entre outras coisas, o acesso a todas as 
informações pertinentes e o poder de decisão signi�cativo 
sobre desenvolvimentos industriais, agrícolas e outros que 
têm potencial para causar danos signi�cativos à terra, ao ar 
e à água. 

B. Políticas e práticas sustentáveis
A sustentabilidade é crucial para o desenvolvimento de 

políticas e práticas ecologicamente saudáveis que busquem 
restaurar o equilíbrio do mundo natural e acabar com as 
relações disruptivas entre a humanidade e o resto da criação 
de Deus. Políticas e práticas sustentáveis visam atender às ne-
cessidades humanas atuais e, ao mesmo tempo, garantir que 
as gerações futuras tenham os recursos necessários para pros-
perar. Políticas e práticas sustentáveis priorizam a proteção 
de todas as formas de vida e ecossistemas naturais, enquanto 

apoiam os seres humanos a viver em equilíbrio saudável com 
a Terra. 

Instamos os Metodistas Unidos a adoptarem hábitos e 
práticas sustentáveis, incluindo evitar o consumo excessivo, 
redireccionar e reciclar materiais, evitar produtos que polu-
am ou prejudiquem o meio ambiente e reduzir as pegadas de 
carbono de indivíduos e famílias, reduzindo a dependência 
geral de combustíveis fósseis para o calor, transporte e outros 
bens.

Reconhecendo que simplesmente mudar nossos hábitos 
pessoais não será su�ciente para reverter décadas de danos 
ambientais, a Igreja apoia esforços cooperativos locais, re-
gionais, nacionais e internacionais que visem corrigir os 
danos ecológicos que os seres humanos causaram em esca-
la global. Tais esforços cooperativos devem incluir o desen-
volvimento e a aplicação de políticas e práticas que protejam 
todos os seres sensíveis e a promoção do desenvolvimento 
económico sustentável. Também incentivamos o consumo re-
sponsável e ações urgentes contra o aquecimento global e as 
mudanças climáticas.

C. Justiça alimentar
Sistemas alimentares ecologicamente sustentáveis, ori-

entados localmente e distribuídos equitativamente são pri-
oridades urgentes. Apoiamos políticas e práticas projetadas 
para garantir o acesso a alimentos saudáveis e água potável, 
especialmente para comunidades que foram submetidas à de-
gradação ambiental ou privadas de recursos adequados para 
produzir ou comprar os seus próprios alimentos. 

Também a�rmamos a soberania alimentar, que promove 
os direitos de todas as pessoas a alimentos saudáveis e cul-
turalmente apropriados, produzidos por métodos ecologica-
mente sólidos e sustentáveis. Apoiamos o controlo local da 
produção de alimentos, o que implica proporcionar oportuni-
dades para as comunidades locais participarem signi�cativa-
mente nas decisões sobre os tipos de gado a serem criados e 
as culturas a serem cultivadas. Rejeitamos políticas e práti-
cas agrícolas que tornam os alimentos inacessíveis aos tra-
balhadores agrícolas e às comunidades nas quais os alimentos 
são produzidos. Defendemos fortes proteções dos direitos dos 
povos indígenas à terra, comida e água.

Opomo-nos ao patenteamento de variedades de sementes 
e outros organismos tradicionalmente usados na agricultura. 
A prática em rápida expansão de patentear variedades de se-
mentes e cobrar dos agricultores pelo uso reduziu o acesso às 
culturas tradicionais e aumentou o endividamento das proprie-
dades de subsistência e de menor porte. Consequentemente, 
apoiamos os esforços cooperativos de código aberto destina-
dos a disponibilizar as variedades tradicionais de sementes 
para aqueles que precisam delas.

Também pedimos a criação de políticas que reduzam os 
métodos agrícolas intensivos em carbono, que aumentam as 
mudanças climáticas. Os produtores devem ser responsáveis 
pelo seu impacto adverso na embalagem, distribuição e 
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transporte de alimentos e buscar a segurança e o bem-estar 
dos trabalhadores agrícolas e de processamento de alimentos. 

D. Cuidando de todas as criaturas
Apoiamos o tratamento respeitoso e humano dos ani-

mais, que são participantes cruciais na criação contínua de 
Deus e de valor inerente. Adotamos os ensinamentos bíblicos 
que vislumbram um tempo em que humanos e outras criaturas 
viverão em paz e harmonia numa criação restaurada (Isaías 
11:6).

Esse compromisso com o tratamento respeitoso e huma-
no dos animais signi�ca, por exemplo, estabelecer proteções 
para garantir que os animais empregados na agricultura e out-
ras formas de trabalho estejam livres de tipos de tratamento 
cruéis ou abusivos e com amplo descanso e nutrição. Além 
disso, nos opomos a forçar os animais a se combaterem.

Os animais criados para consumo humano devem rece-
ber condições de vida saudáveis e comida e água su�cientes. 
Os animais criados para consumo humano também devem ser 
criados em condições humanas e abatidos de maneira a mini-
mizar o sofrimento e a dor em geral. 

No que diz respeito às criaturas que vivem em estado sel-
vagem, instamos os esforços de cooperação de organismos 
internacionais, governos, instituições cívicas, igrejas e in-
divíduos e grupos envolvidos para acabar com a caça furtiva e 
proteger espécies ameaçadas e vulneráveis, além de preservar 
os habitats em declínio. Deploramos as extinções em massa 
atualmente em curso e pedimos a adoção de políticas e práti-
cas sustentáveis que permitam o �orescimento da vida animal 
e humana.

E. Protegendo o espaço
A criação de Deus abrange não apenas a terra, mas todo 

o cosmos, incluindo o espaço. A nossa incumbência de ser-
mos mordomos responsáveis se estende muito além dos arre-
dores imediatos da humanidade e abrange não apenas nosso 
próprio sistema solar, mas também outras galáxias. Por isso, 
rejeitamos a exploração, mercantilização e militarização do 
espaço. Expressamos nossa esperança de que a exploração 
e a colonização do espaço, incluindo a lua e outros corpos 
planetários, ocorram de maneira pací�ca e cooperativa, e de 
tal maneira que os benefícios e recursos de qualquer outra 
exploração e desenvolvimento se acumulem em toda a hu-
manidade.

F. A�rmando a ciência e a sabedoria tradicional
A�rmamos o valor da ciência e da razão ao proporcio-

nar um entendimento mais profundo das origens e do fun-
cionamento do cosmos. Também reconhecemos que, como 
todos os esforços humanos, a ciência pode ser mal utilizada 
e abusada. Portanto, exortamos a todos os envolvidos em 
investigações cientí�cas a aderirem aos mais altos padrões 
éticos na condução de pesquisas e na aplicação das suas de-
scobertas.

Também a�rmamos a sabedoria tradicional encontrada 
nas comunidades indígenas, particularmente a ênfase que os 

nativos e os primeiros povos colocaram em viver em harmo-
nia e equilíbrio com a terra e outros animais, bem como a 
necessidade de proteger o ar, a terra e a água.

Fundamentação:
Essa petição substitui ¶ 160 O Mundo Natural como parte 

da revisão dos Princípios Sociais. Para a revisão completa da 
proposta e dos antecedentes do processo consulte o “Relatório 
e Adendo dos Princípios Sociais” presente no ADCA.

¶163.

Número de petição: 20006-CA-¶163; Bergjord, Hege - 
Stavanger, Noruega. 

Novo sub-parágrafo N

Acrescentar o novo sub-parágrafo N) ao ¶ 161.
N) Publicidade - Apoiamos políticas que protegem pes-

soas da publicidade que visa a promoção de jogo, tabaco, 
álcool e outras drogas. Além disso, apoiamos políticas que 
visam limitar ou banir publicidade agressiva direccionada a 
crianças e especialmente publicidade com imagens retocadas 
que transmitem ideais irrealistas e perigosas, que, por sua 
vez, podem magoar crianças e o bem-estar emocional dos 
jovens.

¶163.

Número de petição: 20007-CA-¶163-G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, USA. 

Comunidade Económica dos Princípios Sociais

Eliminar ¶ 163 (A Comunidade Económica dos Princípios 
Sociais) e substituir o seguinte:

A SOCIEDADE ECONÓMICA
Prefácio
Quando o Possuidor do céu e da terra vos deu o ser e 

vos pôs neste mundo, [Deus] colocou-vos aqui não como pro-
prietário, mas como mordomo: Como tal [Deus] con�ou a 
si, por um tempo, bens de vários tipos; mas o único propri-
etário destes ainda continua a ser Deus, e esta propriedade 
não pode ser alienada dele [Deus]. Do mesmo modo que você 
mesmo não é seu, mas de Deus, também é de Deus, igual-
mente, tudo aquilo que você aprecia. (John Wesley, “O uso 
do Dinheiro”)

Como Metodistas Unidos, professamos que tudo o que 
somos e tudo o que possuímos pertencem a Deus. Somos ad-
ministradores temporários dos recursos e bens materiais que 
acumulamos. Nos nossos negócios e relacionamentos �nan-
ceiros não menos que em outros aspetos do discipulado, so-
mos compelidos a servir a Deus e ao próximo em tudo o que 
fazemos.
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Poucos temas bíblicos são tão proeminentes ou tão nu-
merosos quanto as injunções das escrituras para se solidarizar 
com “o menor destes”, incluindo os pobres, os órfãos, as 
viúvas, os estrangeiros e todos os outros membros vulneráveis 
da sociedade (Amós 5:7-13; Mateus 25:3-46; Tiago 2:15-16). 
Assim, comprometemo-nos a estabelecer economias justas, 
equitativas e sustentáveis que funcionem para todos.

Desa�os económicos
A. Globalização
Acreditamos que a cooperação global contribui frequen-

temente para o �orescimento humano e ambiental. No entan-
to, lamentamos que a globalização tenha criado obstáculos 
signi�cativos para alcançar a justiça económica em muitos 
casos. A globalização é marcada pela crescente integração 
das economias nacionais e pelo surgimento de corporações 
multinacionais que desempenham um papel descomunal nos 
sistemas do mercado global. 

Embora a globalização, sem dúvida, tenha proporciona-
do certos benefícios �nanceiros e outros, ela também minou 
os padrões estabelecidos de salários e mão-de-obra, enfra-
queceu a proteção ambiental e acelerou a concentração da 
riqueza do mundo nas mãos de poucos. Além disso, a glo-
balização aumentou o consumo excessivo devido ao pronto 
acesso a bens mais baratos e minou os direitos à terra indíge-
na na pressa de adquirir as matérias-primas necessárias para 
maior produção. 

Como igreja, reconhecemos a importância de criar 
economias justas, equitativas e sustentáveis que bene�ciem 
todos os membros da sociedade, especialmente os povos 
marginalizados e vulneráveis. Além disso, como a global-
ização transcende a capacidade de qualquer indivíduo, co-
munidade ou governo de administrar, instamos organismos 
internacionais, incluindo as Nações Unidas, a Organização 
Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional 
e outros, a responsabilizar as empresas multinacionais e os 
governos nacionais. em proporcionar economias que pro-
movam as pessoas sobre os lucros e protejam o meio am-
biente.

B. Pobreza e desigualdade de rendimentos
Como Metodistas Unidos, seguimos os passos do nosso 

fundador, John Wesley, que procurou melhorar a vida daque-
les que sofriam de condições debilitantes, como pobreza, 
fome, analfabetismo, prisão, escravidão, vícios e doenças. 

Descrevemos o crescente fosso entre ricos e pobres e a 
concentração da riqueza nas mãos de percentagens cada vez 
menores da população global. Lamentamos que muitas pes-
soas não tenham os recursos básicos necessários para a so-
brevivência e nos comprometemos a trabalhar para a erradi-
cação das raízes e dos efeitos da pobreza. Lamentamos ainda 
as múltiplas causas da pobreza, como a guerra, a fome, as 
doenças e a deserti�cação.

Rejeitamos os ensinamentos religiosos que veem o 
acúmulo de riqueza como um sinal do favor de Deus e a 

pobreza como um sinal do desfavor de Deus. Confessamos 
que nem sempre prestamos atenção às palavras de Jesus, que 
pregou boas novas para as pessoas que vivem na pobreza, 
ensinou que elas não estavam longe do reinado vindouro de 
Deus e desa�ou o jovem rico a desistir de tudo o que tinha 
para segui-lo (Lucas 6:20; Mateus 19:23-25). 

Comprometemo-nos a estar em ministério ativo com 
comunidades pobres, compartilhando as boas novas de 
Jesus Cristo e apoiando os seus esforços para garantir opor-
tunidades iguais e atender às suas necessidades humanas, 
incluindo comida, água, cuidados de saúde e educação. 
Rejeitamos o tratamento preferencial na igreja com base na 
riqueza e nos rendimentos. Também nos comprometemos a 
trabalhar para erradicar práticas, políticas e sistemas injus-
tos que condenaram gerações inteiras a viver numa pobreza 
implacável.

C. Trá�co de seres humanos e escravatura
Condenamos o trá�co de seres humanos e a escravatura 

como violações profundas da dignidade e valor inerentes a 
cada pessoa e dos seus direitos fundamentais relacionados à 
autonomia, incluindo a capacidade de cada indivíduo de fazer 
escolhas pessoais na vida. Entendemos a escravidão como um 
repúdio ao entendimento cristão básico de que todas as pes-
soas são criadas à imagem de Deus.

O trá�co de seres humanos implica a compra e venda de 
seres humanos para �ns de trabalho forçado ou escravo, in-
cluindo exploração sexual privada e comercial. Consideramos 
esse trá�co abominável porque viola os direitos humanos 
básicos e explora as vulnerabilidades dos membros mais 
fracos da sociedade. Os que são especialmente vulneráveis 
incluem crianças menores e mulheres, migrantes, pessoas de-
slocadas e outros que vivam na pobreza.

Apoiamos a abolição do trá�co de seres humanos e da 
escravatura de qualquer tipo. Comprometemo-nos a trabalhar 
para a eliminação das desigualdades sociais e económicas que 
fornecem terreno fértil para o �orescimento desses males. 
Também rejeitamos a prática de usar trabalhadores escraviza-
dos, contratados, presos ou coagidos em indústrias extrativas 
ou na produção de bens comerciais. Instamos indivíduos, 
famílias, congregações e retalhistas a praticar o consumismo 
socialmente responsável, educando-se sobre as fontes de tra-
balho e as condições de trabalho envolvidas nos processos de 
produção.

D. Fraude, suborno e corrupção
Opomo-nos a corrupção, suborno e outras formas de cor-

rupção como violações da con�ança pública e impedimen-
tos à criação de sociedades justas e equitativas. Lamentamos 
o envolvimento de funcionários do governo, executivos de 
negócios, líderes de igrejas e outras pessoas de autoridade 
nessas práticas, não apenas por causa de sua ilegalidade, mas 
porque essas práticas desgastam a con�ança do público nas 
formas legítimas de autoridade. Além disso, eles subvertem 
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os princípios básicos relacionados com a igualdade sob a lei 
e servem como obstáculos ao estabelecimento de economias 
justas e equitativas. A consequência é o desvio de �nancia-
mento público e a manipulação de contratos públicos que 
comprometem projetos e serviços que podem bene�ciar toda 
a sociedade.

Justiça Económica
Peço-vos, em nome do Senhor Jesus, que cumprais a 

dignidade da vossa chamada! Chega de preguiça! Tudo o 
que a vossa mão achar para fazer, faça-o com sua força! 
Chega de desperdício! Cortai todas as despesas que a moda, 
o capricho ou a carne e o sangue exigirem! Chega de cobiça! 
Mas empregai tudo o que Deus vos con�ou, fazendo o bem 
em todos os tipos e graus possíveis à família da fé, a todas as 
pessoas! (John Wesley, “O uso do Dinheiro”)

O nosso compromisso em alcançar a justiça económica 
está enraizado no entendimento da aliança de que a criação 
de Deus deve ser compartilhada entre todos os seres humanos 
e seres sencientes. Assim como o oikos ou agregado familiar 
serviu como o coração da economia nos tempos antigos, nos-
sa crença na natureza inclusiva do agregado familiar global 
de Deus motiva nossa busca de economias justas, equitativas 
e sustentáveis.

Como membros dos oikos de Deus e seguidores de Jesus, 
que nos ensinaram: “dá a quem te pedir, e não recuses a que 
quiser que lhe emprestes”, adotamos nossa incumbência de 
partilhar a abundância da criação de Deus de maneira justa e 
equitativa (Mateus 5:42). Portanto, instamos governos, em-
presas e associações civis a garantir que indivíduos, famílias 
e comunidades não apenas sobrevivam, mas também prosper-
em.

A. Consumismo Responsável
O consumismo socialmente responsável é fundamental na 

vida hoje. Instamos indivíduos, famílias e congregações a adot-
arem hábitos de vida que reduzam o desperdício desnecessário, 
promovam compensação justa e equitativa, promovam a suste-
ntabilidade e reduzam a dependência de combustíveis fósseis.

Instamos os consumidores a exercer o seu poder económi-
co para incentivar a fabricação de bens que sejam bené�cos 
para a humanidade, evitando os produzidos por meio de práti-
cas de trabalho exploratórias. Apoiamos esforços pací�cos e 
não violentos, incluindo boicotes, campanhas de cartas, ape-
los aos acionistas e desinvestimento como meio e�caz de ex-
pressar insatisfação coletiva com empresas que se envolvem 
em práticas injustas ou prejudiciais. Também pedimos aos 
acionistas e funcionários que exerçam a sua agência moral 
buscando in�uenciar as políticas empresariais. Quando tais 
ações são necessárias, recomendamos que elas estejam alin-
hadas com os ensinamentos do evangelho e com o compro-
misso da igreja com a dignidade e o valor de todos os seres.

Em reconhecimento de que os países desenvolvidos ago-
ra consomem a grande maioria dos recursos naturais do mun-
do, também apoiamos políticas internacionais e esforços de 

cooperação com o objetivo de produzir economias mais justas 
e que promovam o �orescimento humano.

B. Agricultura e Produção Agrícola
A ênfase colocada na necessidade do “pão de cada dia” 

na Oração do Senhor (Mateus 6:11) serve como um lembrete 
crucial da importância do sustento diário e dos papéis cru-
ciais que a agricultura e outras formas de produção agrícola 
desempenham no atendimento das necessidades nutricionais 
de uma população global em rápida expansão. Portanto, ped-
imos o estabelecimento de políticas e práticas para garantir a 
segurança dessas linhas de vida e garantir que a tomada de de-
cisões relacionadas com a produção agrícola e os benefícios 
dessa produção sejam abertos a todos.

Apoiamos empreendimentos agrícolas locais e familiares 
e apreciamos seu valor em alimentar a grande maioria da pop-
ulação mundial. Lamentamos a crescente monopolização dos 
meios de produção agrícola por corporações e grandes em-
presas do agronegócio. Esses monopólios levantam preocu-
pações signi�cativas sobre a perda de insumos locais e poder 
de decisão e aceleram a degradação dos ecossistemas, inclu-
indo solo, água e �orestas. 

As grandes empresas do agronegócio, em particular, ex-
acerbaram práticas que reservam as melhores terras para a 
produção exclusiva de culturas exportáveis, em vez de usar 
esses recursos para alimentar as populações locais. Estas 
também aceleraram o esgotamento do solo através da agri-
cultura monocultural, aumentaram a libertação de gás meta-
no pelo gado, contribuíram para a degradação ambiental e 
expuseram os trabalhadores a níveis inseguros de pesticidas 
e herbicidas.

Apoiamos medidas que protegem a operação contínua de 
empreendimentos agrícolas locais, familiares e comunitárias 
e pedimos a eliminação de programas governamentais que 
bene�ciam desproporcionalmente grandes empresas e agro-
negócios. Apoiamos os esforços para restaurar a contribuição 
local e a tomada de decisões sobre o uso da terra, a produção 
de culturas, a criação de gado e a proteção de habitats lo-
cais, na esperança de que isso permita às comunidades locais 
colher mais benefícios da agricultura e outras formas de pro-
dução agrícola. 

Pedimos aos agricultores, grandes e pequenos, que se en-
volvam em práticas sustentáveis que preservem a integridade 
da cadeia alimentar, garantam que os trabalhadores rurais e 
outros trabalhadores sejam justamente compensados e prote-
jam o meio ambiente natural.

C. A Dignidade do Trabalho
Acreditamos na dignidade do trabalho, não apenas como 

um meio de subsistência, mas como uma maneira de os in-
divíduos contribuírem para o �orescimento de suas famílias 
e para o bem comum. Essa a�rmação da dignidade do tra-
balho nos leva a apoiar o direito a condições de trabalho se-
guras e livres de riscos para a saúde. Também endossamos o 
estabelecimento e a aplicação de políticas que garantam aos 
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trabalhadores uma remuneração justa e equitativa, às vezes 
chamada de salário digno. Reconhecemos que o pleno em-
prego é um sonho distante em muitas comunidades e cultu-
ras e, nessas situações, os desa�os no estabelecimento dos 
direitos dos trabalhadores são signi�cativos. Ainda assim, a 
igreja defende o tratamento justo e decente dos trabalhadores 
e apoia políticas que ampliam as oportunidades para que mais 
pessoas encontrem trabalho signi�cativo com remuneração e 
benefícios justos. 

Opomo-nos à dependência generalizada do trabalho in-
fantil, que força as crianças com menos de dezoito (18) anos 
a abandonar a infância e a abandonar as oportunidades educa-
cionais, e a trabalhar na agricultura comercial, na manufatura 
industrial ou nas indústrias extrativas.

Apoiamos a liberdade de associação dos trabalhadores, 
incluindo os seus direitos de organizar sindicatos, partici-
par de negociações coletivas e protestar contra condições 
inseguras de trabalho e políticas e práticas injustas de em-
prego. Também apoiamos o direito dos trabalhadores à greve. 
Rejeitamos os esforços para substituir permanentemente os 
trabalhadores envolvidos em greves ou para tornar ilegal a 
interrupção organizada do trabalho.

Apoiamos medidas que limitam a duração do dia de tra-
balho e da semana de trabalho e endossam políticas que gar-
antem a todos os trabalhadores remunerados, incluindo, entre 
outros, afastamentos e licença médica, oportunidades para 
votar e realizar outras tarefas cívicas, férias ou período de 
férias, e licença de paternidade para quem cuida de recém-na-
scidos ou crianças recém-adotadas.

D. Sábado e Tempo de Renovação
Reconhecemos o sábado como um presente de Deus para 

todas as pessoas, lembrando que Deus descansou no sétimo 
dia da Criação (Génesis 2:2; Êxodo 20:8-11). A�rmamos a 
importância de ter tempo livre para descansar e renovar a 
mente, o corpo e o espírito, participar de brincadeiras e rec-
reação e atender às necessidades de nossas comunidades. 
A�rmamos ainda que o sábado também é um tempo para pro-
porcionar descanso a outros na comunidade humana.

Incentivamos todos os Metodistas Unidos a honrarem o 
sábado participando ativamente da vida de adoração de uma 
congregação local. Exortamos os governos e as empresas a 
promover políticas e práticas que permitam que pessoas de 
todas as fés religiosas tenham bastante tempo livre para se en-
volver em oportunidades de adoração, renovação e comunhão.

E. Responsabilidade Empresarial
Acreditamos que as empresas e os negócios, como todas 

as outras instituições humanas, são responsáveis por fazer o 
bem, promover a equidade e a justiça e fazer contribuições 
positivas para a vida comunitária. Em vez de meramente pro-
duzir lucros para seus acionistas, acreditamos que empresas 
e negócios têm um papel signi�cativo a desempenhar na pro-
moção da saúde e do bem-estar social e económico da socie-
dade.

Apelamos a empresas e negócios que considerem as pes-
soas acima dos lucros e observem os mais altos padrões éticos 
na condução dos seus negócios. Portanto, pedimos aos líderes 
corporativos e acionistas que cumpram todas as leis, regula-
mentos e acordos internacionais relacionados com a defesa 
do meio ambiente, segurança e proteção do local de trabalho 
e com a garantia de direitos básicos. 

Lamentamos a longa história de injustiça e violações de 
tratados e acordos formais. Responsabilizamos empresas, 
empreendimentos e governos por quaisquer violações ou in-
frações dos direitos e terras de indivíduos e comunidades e 
nos comprometemos a advogar e trabalhar pela justiça. 

Recomendamos o investimento socialmente responsável 
como um mecanismo importante para responsabilizar as em-
presas pela promoção do bem comum. Portanto, exortamos 
indivíduos, famílias, congregações e outros órgãos da igreja 
a se educarem sobre o uso de seus fundos de investimento e a 
alavancarem sua in�uência económica, exigindo o redirecio-
namento dos seus fundos de indústrias que têm impacto neg-
ativo sobre as pessoas ou o meio ambiente. Depois de esgota-
das todas as outras vias, outras estratégias e�cazes incluem 
diálogo direto, ações conjuntas de acionistas e esforços de 
boicote e desinvestimento.

¶163.

Número de petição: 20731-CA-¶163-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Princípios Sociais Revistos – 163

Substituir ¶ 163 por: 
A Comunidade económica
Prefácio
Quando o Possuidor do céu e da terra vos deu o ser e 

vos pôs neste mundo, [Deus] colocou-vos aqui não como 
proprietário, mas como mordomo: Como tal [Deus] con�ou 
a si, por um tempo, bens de vários tipos; mas o único propri-
etário destes ainda continua a ser Deus, e esta propriedade 
não pode ser alienada dele [Deus]. Do mesmo modo que 
você mesmo não é seu, mas de Deus, também é de Deus, 
igualmente, tudo aquilo que você aprecia. (John Wesley, “O 
Uso do Dinheiro”)

Como Metodistas Unidos, professamos que tudo o que 
somos e tudo o que possuímos pertencem a Deus. Somos ad-
ministradores temporários dos recursos e bens materiais que 
acumulamos. Nos nossos negócios e relacionamentos �nan-
ceiros não menos que em outros aspetos do discipulado, so-
mos compelidos a servir a Deus e ao próximo em tudo o que 
fazemos.

Poucos temas bíblicos são tão proeminentes ou tão 
numerosos quanto as injunções das escrituras para se 
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solidarizar com “o menor destes”, incluindo os pobres, os 
órfãos, as viúvas, os estrangeiros e todos os outros membros 
vulneráveis da sociedade (Amós 5:7-13; Mateus 25:3-46; 
Tiago 2:15-16). Assim, comprometemo-nos a estabelecer 
economias justas, equitativas e sustentáveis que funcionem 
para todos.

Desa�os económicos
A. Globalização
Acreditamos que a cooperação global contribui frequen-

temente para o �orescimento humano e ambiental. No entan-
to, lamentamos que a globalização tenha criado obstáculos 
signi�cativos para alcançar a justiça económica em muitos 
casos. A globalização é marcada pela crescente integração 
das economias nacionais e pelo surgimento de corporações 
multinacionais que desempenham um papel descomunal nos 
sistemas do mercado global. 

Embora a globalização, sem dúvida, tenha proporciona-
do certos benefícios �nanceiros e outros, ela também minou 
os padrões estabelecidos de salários e mão-de-obra, enfra-
queceu a proteção ambiental e acelerou a concentração da 
riqueza do mundo nas mãos de poucos. Além disso, a glo-
balização aumentou o consumo excessivo devido ao pronto 
acesso a bens mais baratos e minou os direitos à terra indíge-
na na pressa de adquirir as matérias-primas necessárias para 
maior produção. 

Como igreja, reconhecemos a importância de criar 
economias justas, equitativas e sustentáveis que bene�ciem 
todos os membros da sociedade, especialmente os povos 
marginalizados e vulneráveis. Além disso, como a global-
ização transcende a capacidade de qualquer indivíduo, co-
munidade ou governo de administrar, instamos organismos 
internacionais, incluindo as Nações Unidas, a Organização 
Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional 
e outros, a responsabilizar as empresas multinacionais e os 
governos nacionais. em proporcionar economias que pro-
movam as pessoas sobre os lucros e protejam o meio am-
biente.

B. Pobreza e desigualdade de rendimentos
Como Metodistas Unidos, seguimos os passos do nos-

so fundador, John Wesley, que procurou melhorar a vida 
daqueles que sofriam de condições debilitantes, como po-
breza, fome, analfabetismo, prisão, escravidão, vícios e 
doenças. 

Descrevemos o crescente fosso entre ricos e pobres e a 
concentração da riqueza nas mãos de percentagens cada vez 
menores da população global. Lamentamos que muitas pes-
soas não tenham os recursos básicos necessários para a so-
brevivência e nos comprometemos a trabalhar para a erradi-
cação das raízes e dos efeitos da pobreza. Lamentamos ainda 
as múltiplas causas da pobreza, como a guerra, a fome, as 
doenças e a deserti�cação.

Rejeitamos os ensinamentos religiosos que veem o 
acúmulo de riqueza como um sinal do favor de Deus e a 

pobreza como um sinal do desfavor de Deus. Confessamos 
que nem sempre prestamos atenção às palavras de Jesus, que 
pregou boas novas para as pessoas que vivem na pobreza, 
ensinou que elas não estavam longe do reinado vindouro de 
Deus e desa�ou o jovem rico a desistir de tudo o que tinha 
para segui-lo (Lucas 6:20; Mateus 19:23-25).

Comprometemo-nos a estar em ministério ativo com 
comunidades pobres, compartilhando as boas novas de 
Jesus Cristo e apoiando os seus esforços para garantir opor-
tunidades iguais e atender às suas necessidades humanas, 
incluindo comida, água, cuidados de saúde e educação. 
Rejeitamos o tratamento preferencial na igreja com base na 
riqueza e nos rendimentos. Também nos comprometemos a 
trabalhar para erradicar práticas, políticas e sistemas injus-
tos que condenaram gerações inteiras a viver numa pobreza 
implacável. 

C. Trá�co de seres humanos e escravatura
Condenamos o trá�co de seres humanos e a escravatura 

como violações profundas da dignidade e valor inerentes a 
cada pessoa e dos seus direitos fundamentais relacionados à 
autonomia, incluindo a capacidade de cada indivíduo de fazer 
escolhas pessoais na vida. Entendemos a escravidão como um 
repúdio ao entendimento cristão básico de que todas as pes-
soas são criadas à imagem de Deus.

O trá�co de seres humanos implica a compra e venda de 
seres humanos para �ns de trabalho forçado ou escravo, in-
cluindo exploração sexual privada e comercial. Consideramos 
esse trá�co abominável porque viola os direitos humanos 
básicos e explora as vulnerabilidades dos membros mais 
fracos da sociedade. Os que são especialmente vulneráveis 
incluem crianças menores e mulheres, migrantes, pessoas de-
slocadas e outros que vivam na pobreza.

Apoiamos a abolição do trá�co de seres humanos e da 
escravatura de qualquer tipo. Comprometemo-nos a trabalhar 
para a eliminação das desigualdades sociais e económicas que 
fornecem terreno fértil para o �orescimento desses males. 
Também rejeitamos a prática de usar trabalhadores escraviza-
dos, forçados, presos ou coagidos em indústrias extractivas 
ou na produção de bens comerciais. Instamos indivíduos, 
famílias, congregações e retalhistas a praticar o consumismo 
socialmente responsável, educando-se sobre as fontes de tra-
balho e as condições de trabalho envolvidas nos processos de 
produção.

D. Fraude, suborno e corrupção
Opomo-nos a corrupção, suborno e outras formas de cor-

rupção como violações da con�ança pública e impedimen-
tos à criação de sociedades justas e equitativas. Lamentamos 
o envolvimento de funcionários do governo, executivos de 
negócios, líderes de igrejas e outras pessoas de autoridade 
nessas práticas, não apenas por causa de sua ilegalidade, mas 
porque essas práticas desgastam a con�ança do público nas 
formas legítimas de autoridade. Além disso, eles subvertem 
os princípios básicos relacionados com a igualdade sob a lei 
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e servem como obstáculos ao estabelecimento de economias 
justas e equitativas. A consequência é o desvio de �nancia-
mento público e a manipulação de contratos públicos que 
comprometem projetos e serviços que podem bene�ciar toda 
a sociedade.

Justiça Económica
Peço-vos, em nome do Senhor Jesus, que cumprais a 

dignidade da vossa chamada! Chega de preguiça! Tudo o que 
a vossa mão achar para fazer, faça-o com sua força! Chega de 
desperdício! Cortai todas as despesas que a moda, o capricho 
ou a carne e o sangue exigirem! Chega de cobiça! Mas em-
pregai tudo o que Deus vos con�ou, fazendo o bem em todos 
os tipos e graus possíveis à família da fé, a todas as pessoas! 
(John Wesley, “O Uso do Dinheiro”)

O nosso compromisso em alcançar a justiça económica 
está enraizado no entendimento da aliança de que a criação 
de Deus deve ser compartilhada entre todos os seres humanos 
e seres sencientes. Assim como o oikos ou agregado familiar 
serviu como o coração da economia nos tempos antigos, nos-
sa crença na natureza inclusiva do agregado familiar global 
de Deus motiva nossa busca de economias justas, equitativas 
e sustentáveis.

Como membros dos oikos de Deus e seguidores de Jesus, 
que nos ensinaram: “dá a quem te pedir, e não te desvies 
daquele que quiser que lhe emprestes”, adoptamos a nossa 
incumbência de partilhar a abundância da criação de Deus 
de maneira justa e equitativa (Mateus 5:42). Portanto, insta-
mos governos, empresas e associações civis a garantir que 
indivíduos, famílias e comunidades não apenas sobrevivam, 
mas também prosperem.

A. Consumismo Responsável
O consumismo socialmente responsável é fundamental 

na vida hoje. Instamos indivíduos, famílias e congregações 
a adotarem hábitos de vida que reduzam o desperdício 
desnecessário, promovam compensação justa e equitativa, 
promovam a sustentabilidade e reduzam a dependência de 
combustíveis fósseis.

Instamos os consumidores a exercer o seu poder económi-
co para incentivar a fabricação de bens que sejam bené�cos 
para a humanidade, evitando os produzidos por meio de práti-
cas de trabalho exploratórias. Apoiamos esforços pací�cos e 
não violentos, incluindo boicotes, campanhas de cartas, apelos 
aos accionistas, e desinvestimento, como meio e�caz de ex-
pressar insatisfação colectiva com empresas que se envolvem 
em práticas injustas ou prejudiciais. Também pedimos aos 
accionistas e funcionários que exerçam a sua agência moral 
buscando in�uenciar as políticas empresariais. Quando tais 
acções são necessárias, recomendamos que elas estejam alin-
hadas com os ensinamentos do evangelho e com o compro-
misso da igreja com a dignidade e o valor de todos os seres.

Em reconhecimento de que os países desenvolvidos ag-
ora consomem a grande maioria dos recursos naturais do 
mundo, também apoiamos políticas internacionais e esforços 

de cooperação com o objectivo de produzir economias mais 
justas e que promovam o �orescimento humano.

B. Agricultura e Produção Agrícola
A ênfase colocada na necessidade do “pão de cada dia” 

na Oração do Senhor (Mateus 6:11) serve como um lembrete 
crucial da importância do sustento diário e dos papéis cru-
ciais que a agricultura e outras formas de produção agrícola 
desempenham no atendimento das necessidades nutricionais 
de uma população global em rápida expansão. Portanto, ped-
imos o estabelecimento de políticas e práticas para garantir a 
segurança dessas linhas de vida e garantir que a tomada de de-
cisões relacionadas com a produção agrícola e os benefícios 
dessa produção sejam abertos a todos.

Apoiamos empreendimentos agrícolas locais e familiares 
e apreciamos seu valor em alimentar a grande maioria da pop-
ulação mundial. Lamentamos a crescente monopolização dos 
meios de produção agrícola por corporações e grandes em-
presas do agronegócio. Esses monopólios levantam preocu-
pações signi�cativas sobre a perda de insumos locais e poder 
de decisão e aceleram a degradação dos ecossistemas, inclu-
indo solo, água e �orestas. 

As grandes empresas do agronegócio, em particular, ex-
acerbaram práticas que reservam as melhores terras para a 
produção exclusiva de culturas exportáveis, em vez de usar 
esses recursos para alimentar as populações locais. Estas tam-
bém aceleraram o esgotamento do solo através da agricultura 
monocultural, aumentaram a libertação de gás metano pelo 
gado, contribuíram para a degradação ambiental e expuseram 
os trabalhadores a níveis inseguros de pesticidas e herbicidas.

Apoiamos medidas que protegem a operação contínua de 
empreendimentos agrícolas locais, familiares e comunitárias 
e pedimos a eliminação de programas governamentais que 
bene�ciam desproporcionalmente grandes empresas e agro-
negócios. Apoiamos os esforços para restaurar a contribuição 
local e a tomada de decisões sobre o uso da terra, a produção 
de culturas, a criação de gado e a proteção de habitats lo-
cais, na esperança de que isso permita às comunidades locais 
colher mais benefícios da agricultura e outras formas de pro-
dução agrícola. 

Pedimos aos agricultores, grandes e pequenos, que se en-
volvam em práticas sustentáveis que preservem a integridade 
da cadeia alimentar, garantam que os trabalhadores rurais e 
outros trabalhadores sejam justamente compensados e prote-
jam o meio ambiente natural.

C. A Dignidade do Trabalho
Acreditamos na dignidade do trabalho, não apenas como 

um meio de subsistência, mas como uma maneira de os in-
divíduos contribuírem para o �orescimento de suas famílias 
e para o bem comum. Essa a�rmação da dignidade do tra-
balho nos leva a apoiar o direito a condições de trabalho se-
guras e livres de riscos para a saúde. Também endossamos o 
estabelecimento e a aplicação de políticas que garantam aos 
trabalhadores uma remuneração justa e equitativa, às vezes 
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chamada de salário digno. Reconhecemos que o pleno em-
prego é um sonho distante em muitas comunidades e cultu-
ras e, nessas situações, os desa�os no estabelecimento dos 
direitos dos trabalhadores são signi�cativos. Ainda assim, a 
igreja defende o tratamento justo e decente dos trabalhadores 
e apoia políticas que ampliam as oportunidades para que mais 
pessoas encontrem trabalho signi�cativo com remuneração e 
benefícios justos. 

Opomo-nos à dependência generalizada do trabalho in-
fantil, que força as crianças com menos de dezoito (18) anos 
a abandonar a infância e a abandonar as oportunidades educa-
cionais, e a trabalhar na agricultura comercial, na manufatura 
industrial ou nas indústrias extrativas.

Apoiamos a liberdade de associação dos trabalhadores, 
incluindo os seus direitos de organizar sindicatos, partici-
par de negociações coletivas e protestar contra condições 
inseguras de trabalho e políticas e práticas injustas de em-
prego. Também apoiamos o direito dos trabalhadores à greve. 
Rejeitamos os esforços para substituir permanentemente os 
trabalhadores envolvidos em greves ou para tornar ilegal a 
interrupção organizada do trabalho.

Apoiamos medidas que limitam a duração do dia de tra-
balho e da semana de trabalho e endossam políticas que gar-
antem a todos os trabalhadores remunerados, incluindo, entre 
outros, afastamentos e licença médica, oportunidades para 
votar e realizar outras tarefas cívicas, férias ou período de 
férias, e licença de paternidade para quem cuida de recém-na-
scidos ou crianças recém-adotadas.

D. Sábado e Tempo de Renovação
Reconhecemos o sábado como um presente de Deus para 

todas as pessoas, lembrando que Deus descansou no sétimo 
dia da Criação (Génesis 2:2; Êxodo 20:8-11). A�rmamos a 
importância de ter tempo livre para descansar e renovar a 
mente, o corpo e o espírito, participar de brincadeiras e rec-
reação e atender às necessidades de nossas comunidades. 
A�rmamos ainda que o sábado também é um tempo para pro-
porcionar descanso a outros na comunidade humana.

Incentivamos todos os Metodistas Unidos a honrarem o 
sábado participando ativamente da vida de adoração de uma 
congregação local. Exortamos os governos e as empresas a 
promover políticas e práticas que permitam que pessoas de 
todas as fés religiosas tenham bastante tempo livre para se en-
volver em oportunidades de adoração, renovação e comunhão.

E. Responsabilidade Empresarial
Acreditamos que as empresas e os negócios, como todas 

as outras instituições humanas, são responsáveis por fazer o 
bem, promover a equidade e a justiça e fazer contribuições 
positivas para a vida comunitária. Em vez de meramente 
produzir lucros para seus acionistas, acreditamos que empre-
sas e negócios têm um papel signi�cativo a desempenhar na 
promoção da saúde e do bem-estar social e económico da 
sociedade.

Apelamos a empresas e negócios que considerem as pes-
soas acima dos lucros e observem os mais altos padrões éticos 
na condução dos seus negócios. Portanto, pedimos aos líderes 
corporativos e acionistas que cumpram todas as leis, regula-
mentos e acordos internacionais relacionados com a defesa 
do meio ambiente, segurança e proteção do local de trabalho 
e com a garantia de direitos básicos. 

Lamentamos a longa história de injustiça e violações de 
tratados e acordos formais. Responsabilizamos empresas, 
empreendimentos e governos por quaisquer violações ou in-
frações dos direitos e terras de indivíduos e comunidades e 
nos comprometemos a advogar e trabalhar pela justiça. 

Recomendamos o investimento socialmente responsável 
como um mecanismo importante para responsabilizar as em-
presas pela promoção do bem comum. Portanto, exortamos 
indivíduos, famílias, congregações e outros órgãos da igreja 
a se educarem sobre o uso de seus fundos de investimento e a 
alavancarem sua in�uência económica, exigindo o redirecio-
namento dos seus fundos de indústrias que têm impacto neg-
ativo sobre as pessoas ou o meio ambiente. Depois de esgota-
das todas as outras vias, outras estratégias e�cazes incluem 
diálogo direto, ações conjuntas de acionistas e esforços de 
boicote e desinvestimento.

Fundamentação:
Esta petição substitui ¶ 163 A Comunidade Económica 

como parte da revisão dos Princípios Sociais. Para a revisão 
completa da proposta e dos antecedentes do processo consulte 
o “Relatório e Adendo dos Princípios Sociais” presente no 
ADCA.

¶164.

Número de petição: 20008-CA-¶164; McKinley, Richard - 
Salem, NH, EUA. 

Remoção de Bandeiras Nacionais

Emendar o parágrafo ¶ 164:
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 liber-
dade para adorar Deus de acordo com a consciência de cada 
pessoa. A separação entre a igreja e o estado signi�ca não 
existir uma união orgânica entre ambos, mas que permite in-
teração. As bandeiras nacionais, enquanto símbolos políticos 
que marcam a divisão da humanidade, não pertencem num es-
paço onde celebramos a nossa união como cidadãos sob a so-
berania de Deus. Os símbolos usados na igreja devem a�rmar 
a unidade que todas as pessoas podem conhecer através do 
batismo em Cristo; as bandeiras nacionais são, por natureza, 
exclusivas e, desta forma, contrárias a Gálatas 3:27-28, que 
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a�rma a nossa união e Cristo.  O Estado não deveria usar a 
sua autoridade para promover religiões particulares (incluin-
do o ateísmo), nem deveria ordenar que se �zessem orações 
ou cultos nas escolas públicas, mas deixaria ao critério dos 
alunos praticarem as 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 
causa da liberdade religiosa, não deve ser mal interpretada 
como a abolição de todas as expressões religiosas da vida 
pública.

¶164.

Número de petição: 20009-CA-¶164-G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, USA. 

Comunidade Política dos Princípios Sociais

Eliminar ¶ 164 (A Comunidade Política dos Princípios 
Sociais) e substituir o seguinte:

A COMUNIDADE POLÍTICA
Prefácio
“O amor é a consumação da lei, o �nal dos mandamen-

tos”. Coisas muito excelentes são faladas do amor; este é a 
essência, o espírito, a vida de toda virtude. Não é apenas o 
primeiro e grande mandamento, mas é todos os mandamen-
tos num só. “Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o 
que é agradável” ou honroso; “Se houver alguma virtude, se 
houver algum elogio”, todos estão incluídos nesta palavra,— 
amor. (John Wesley, “A Circuncisão do Coração”.)

O nosso envolvimento em sistemas políticos está enraiza-
do no imperativo do evangelho de amar o nosso próximo, faz-
er justiça e cuidar dos vulneráveis. Como metodistas unidos, 
reconhecemos que o amor requer ação política responsável e 
engajamento, visando a melhoria da sociedade e a promoção 
do bem comum. Reconhecemos que esse engajamento políti-
co exige humildade e atenção à nossa própria cumplicidade na 
perpetuação da injustiça. Também requer compaixão, oração e 
vontade de discernir a orientação de Deus.

Cremos no valor inerente a todas as pessoas, que é esta-
belecido através do gracioso ato de criação de Deus e mais 
plenamente revelado no poder da vida, morte e ressurreição 
de Jesus. O entendimento de que as pessoas são criadas à im-
agem de Deus é um tema central nos ensinamentos de John 
Wesley. 

Acreditamos ainda que Deus chama todos os membros 
da família humana a reconhecer e proteger a dignidade e o 
valor de todas as pessoas e a trabalhar pelo bem-estar de toda 
a criação de Deus. Portanto, apoiamos estruturas na igreja e 
na sociedade civil que honram as liberdades e direitos bási-
cos de todos os seres humanos e protegem a criação de Deus. 
Em particular, a�rmamos o importante trabalho das Nações 

Unidas na promoção da paz e segurança, na defesa da digni-
dade e dos direitos humanos e na defesa do desenvolvimento 
sustentável. 

Responsabilidades do governo
A. Igreja e Governos
Os governos existem para preservar a ordem e proteger 

os seus cidadãos e promover o bem comum, proporcionando 
uma vida pací�ca e produtiva para todos. Embora as relações 
formais entre comunidades religiosas e governos variem de 
país para país, a independência e a integridade de ambas as 
instituições é importante e defendemos um relacionamento de 
respeito mútuo, no qual nenhuma instituição procura dominar 
ou in�uenciar indevidamente a outra.

Quer conforme revelado na Palavra de Deus ou oculto no 
mundo de Deus em última análise, é apenas Deus que reina 
sobre toda a criação. A�rmamos que toda forma de governo 
está assim sob o julgamento de Deus e deve ser responsabili-
zada por proteger os inocentes, garantir liberdades fundamen-
tais e outras, proteger o mundo natural e estabelecer econo-
mias justas, equitativas e sustentáveis.

Instamos os eleitos ou nomeados para cargos públicos 
ou que ocupem outros cargos no governo a agir como líderes 
responsáveis e mordomos da autoridade e dos recursos a eles 
con�ados. Convidamos todos os funcionários do governo a 
aspirarem aos mais altos padrões de pro�ssionalismo, hones-
tidade e integridade. Além disso, instamos todos os governos 
a adotarem políticas e práticas que garantam responsabili-
dade e transparência ao promover e manter a con�ança do 
público. 

Rejeitamos o uso governamental de ameaças, extorsão, 
detenções ilegais, assassinatos extrajudiciais e outras formas 
de coerção para silenciar oponentes políticos e aqueles que 
se opõem a políticas e práticas governamentais ilegais ou 
imorais. De acordo com as leis e ordenanças internacionais, 
protestamos veementemente contra o uso da tortura, escra-
vatura, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humani-
dade e crimes de agressão por qualquer governo, e exigimos 
que sejam impostas as mais severas sanções internacionais 
nesses casos. 

Embora não seja o papel das igrejas a�liarem-se a de-
terminados partidos políticos, é obrigação especial dos 
Cristãos apoiar a liberdade de religião para todos, conser-
var um espaço vital na vida cívica de crenças e expressões 
religiosas, e defender políticas e programas que bene�ciam 
a sociedade mais alargada, opondo-se ao mesmo tempo a 
políticas e programas que podem ser injustos. Acreditamos 
ainda que as igrejas têm o direito e a responsabilidade de 
educar e equipar os seus membros para serem defensores 
e�cazes da justiça em todo o mundo, mesmo quando somos 
chamados enquanto Cristão para orar por aqueles que nos 
dirigem.
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B. Desobediência Civil
Apoiamos aqueles que, agindo sob as restrições da con-

sciência moral ou convicção religiosa e tendo esgotado to-
das as outras vias legais, se sentem compelidos a desobede-
cer ou protestar contra leis injustas ou imorais. Pedimos aos 
que praticam desobediência civil que o façam sem violência 
e com respeito à dignidade e valor de todos os envolvidos. 
Também apelamos a todos os órgãos governamentais, espe-
cialmente a polícia e quaisquer outras instituições encarre-
gadas de proteger a segurança pública, que deem a formação 
adequada e ajam com moderação e de maneira a proteger os 
direitos básicos e impedir danos emocionais ou corporais às 
pessoas envolvidas em desobediência civil.

C. Justiça restaurativa
Os Evangelhos valorizam a restauração dos relaciona-

mentos corretos (Mateus  18:15-20). Quando os relaciona-
mentos são violados ou rompidos por crimes ou irregulari-
dades, essa restauração é extremamente importante. Portanto, 
exortamos os governos a desenvolver sistemas que enfatizem 
a justiça restaurativa, que exige que as pessoas que cometeram 
crimes consertem suas ofensas e permitam que as vítimas, se 
assim o desejem, compartilhem com os agressores como eles 
foram prejudicados. A justiça restaurativa busca priorizar a 
vítima e sua família. Também procura reparar danos, erros e 
trazer cura para a vítima, para o agressor, para as famílias e 
para a comunidade. 

Instamos congregações, governos e empresas a apoi-
arem programas de reintegração que permitam que aqueles 
que cometeram ofensas recebam aconselhamento, educação, 
treinamento de habilidades, serviço comunitário e outra as-
sistência para ajudá-los a tornarem-se membros contribuintes 
da sociedade. Incentivamos os cidadãos a fazer parceria com 
o pessoal da aplicação da lei nas comunidades locais para cri-
ar alternativas a práticas que enfatizem a retribuição em vez 
da restauração.

D. A Pena de Morte
O nosso compromisso com a dignidade inerente e o 

valor de cada pessoa assim como a nossa posição histórica 
como metodistas unidos nos obriga a opor-nos à pena capi-
tal e à imposição da pena de morte. A pena de morte é uma 
sentença de execução imposta a um indivíduo legalmente 
condenado.

Tragicamente, a pena de morte combina a perda de vidas 
humanas com a tomada deliberada de outra vida. Além disso, 
a administração da pena de morte afeta desproporcionalmente 
as pessoas que vivem na pobreza, as pessoas sem instrução, 
as pessoas que vivem em comunidades raciais e étnicas mar-
ginalizadas e as pessoas com incapacidade mental. Além dis-
so, os modernos avanços da tecnologia mostraram que um 
número signi�cativo de pessoas é injustamente condenado 
pelos crimes pelos quais foram acusados. Tais injustiças nos 

levam a questionar a aplicação justa da pena de morte e sua 
congruência com o direito fundamental a um tratamento justo 
e igual nos termos da lei. 

Por isso, pedimos a abolição da pena de morte e exorta-
mos indivíduos e congregações a se educarem sobre a posição 
histórica da Igreja Metodista Unida e de seus predecessores, 
especialmente a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos. Além 
disso, pedimos aos pastores e congregações que se compro-
metam a ministrar àqueles que perderam seus entes queridos 
em crimes violentos e a apoiar as famílias sem julgamento 
enquanto navegam pelas demandas concorrentes de justiça, 
compaixão e cura.

E. Justiça criminal 
John Wesley fez uma campanha incansável por mel-

hores condições para os prisioneiros. Uma vez, num perío-
do de nove meses, ele pregou pelo menos sessenta e sete 
(67) vezes em várias prisões. Ele lamentou as condições de-
ploráveis sob as quais a maioria dos prisioneiros da época 
vivia. Reivindicando essa herança, a�rmamos o estado de 
direito, a garantia das liberdades e direitos civis e o acesso 
igual à justiça para todas as pessoas. Condenamos a execução 
discriminatória ou qualquer abuso de poder por motivos de 
tribo, etnia, língua materna, país de origem, desvantagem 
económica, género, orientação sexual, incapacidades ou es-
tatuto de cidadania. Incentivamos o monitoramento sistémi-
co de preconceitos e parcialidades em todos os sistemas de 
justiça criminal. Também apoiamos o acesso à representação 
legal competente de pessoas acusadas e/ou condenadas por 
atos criminosos.

Acreditamos que os infratores devem ser responsabi-
lizados por ações criminosas, particularmente aquelas que 
resultam em perda de vidas ou meios de subsistência; por-
tanto, apoiamos medidas que previnem, impedem ou elimi-
nam crimes e separam criminosos perigosos. Ao insistir na 
prestação de contas, também estamos comprometidos com 
sentenças justas e proporcionais e com o tratamento humano 
daqueles que estão presos. Apoiamos fortemente programas 
em prisões projetados para promover a reabilitação e a restau-
ração de reclusos. Não acreditamos que as prisões devam ser 
empresas com �ns lucrativos.

Nas nossas comunidades, apoiamos medidas destinadas a 
lidar com as causas profundas do crime, incluindo a pobreza 
e a falta de oportunidades educacionais, atividades recreati-
vas, tratamento e aconselhamento sobre toxicodependências, 
serviços de saúde mental e formação laboral. Apoiamos inicia-
tivas destinadas a promover interações positivas entre a apli-
cação da lei e membros de comunidades locais. Além disso, 
incentivamos os esforços para reintegrar as pessoas que foram 
libertadas da prisão de volta à comunidade, incluindo a oferta 
de oportunidades de emprego, a restauração dos direitos de 
voto e, quando adequado, a selagem de registos criminais.

Encorajamos as igrejas a estarem em ministério com 
aqueles que estão encarcerados, advogando por essas pessoas 
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e também pela reforma da justiça criminal. Como pessoas per-
doadas, os cristãos devem combater o estigma frequentemente 
associado às pessoas que estão na prisão. Aplaudimos o en-
volvimento de muitos metodistas unidos em ministérios pen-
itenciários, centrados no culto, na educação e na reabilitação.

F. Guerra e Serviço militar
A igreja deplora a guerra e todas as outras formas de con-

�ito violento e insta à solução pací�ca de todas as disputas. 
Ansiamos pelo dia em que não vai existir mais guerra e em 
que as pessoas vivam juntas em paz e justiça.

Rejeitamos o uso da guerra como instrumento de políti-
ca externa e insistimos em que todos os meios pací�cos e 
diplomáticos de resolução sejam esgotados antes do início 
dos con�itos armados. Da mesma forma, nos opomos à cres-
cente dependência de ataques preventivos, a menos que se 
demonstre claramente que são proporcionais em resposta, de-
limitados em baixas humanas e empreendidos em resposta a 
ameaças claras e imediatas à vida humana. Lamentamos que, 
num mundo onde muitos vivem na pobreza, os governos con-
tinuem dedicando enormes recursos à preparação e à con-
dução de guerras. Estamos especialmente angustiados com a 
proliferação de armas nucleares e pedimos não apenas o �m 
de sua produção, mas a sua completa eliminação.

Os cristãos têm lutado com a questão da guerra desde os 
tempos de Jesus. Alguns cristãos argumentam historicamente 
que a guerra e outros atos de violência nunca são aceitáveis, 
enquanto outros crentes a�rmam que às vezes é necessário 
pegar em armas em legítima defesa ou defender os inocentes 
e impedir agressões não controladas, tirania e genocídio.

Instamos todos os metodistas unidos a examinar as suas 
próprias consciências e buscar sinceramente a orientação de 
Deus quando se trata de assuntos de serviço militar. Honramos 
e oferecemos apoio àqueles que escolhem o serviço militar 
como resultado de convicção pessoal e exortamos a que cum-
pram os seus deveres em harmonia com os princípios da fé 
cristã e de acordo com as leis das Convenções de Genebra. 

Também honramos e apoiamos o testemunho de paci�s-
tas cujas consciências e convicções religiosas os impedem 
de servir nas forças armadas ou os limitam a assumir papéis 
não combatentes. As raízes de tais convicções paci�stas estão 
bem estabelecidas nas posições históricas da Igreja Metodista 
Unida e seus predecessores. Opomo-nos ao serviço militar 
obrigatório e instamos os governos a abolir essa prática e, em 
vez disso, permitir que aqueles que optam por não servir nas 
forças armadas cumpram os termos do serviço comunitário 
ou contribuam de outras maneiras criativas. 

Como uma Igreja, comprometemo-nos a apoiar todas as 
pessoas enquanto discernem a melhor forma de modelar o 
exemplo não-violento de Jesus. A Igreja apoia e guia aque-
les que servem nas forças armadas; aqueles que são objetores 
de consciência; veteranos que vivem com lesões físicas, psi-
cológicas, espirituais e morais; e famílias de pessoas afetadas 
pelo serviço militar. Instamos a Igreja a cuidar e trabalhar pela 

justiça sistémica para todas as pessoas afetadas pela guerra e 
advogar pela manutenção da paz e pela transformação de con-
�itos globais e locais em con�itos não-violentos. 

Direitos e liberdades básicas
Declaramos que todos os indivíduos, independentemente 

das suas circunstâncias ou posição social, têm direito aos dire-
itos e liberdades humanos básicos. Esses direitos estão funda-
mentados no ato gracioso de Deus na criação (Génesis 1:27), 
e são revelados plenamente na encarnação de Jesus do amor 
divino. Como igreja, trabalharemos para proteger esses dire-
itos e liberdades dentro da igreja e para reformar as estruturas 
da sociedade de forma a garantir que todo ser humano possa 
prosperar.

Conforme estabelecido na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e em outros importantes tratados internacio-
nais, os direitos e liberdades básicos incluem o direito à vida, 
liberdade e segurança, bem como a igualdade de tratamento 
perante a lei e liberdade de detenção ilegal. As liberdades adi-
cionais incluem os direitos a julgamento justo, privacidade, 
assembleia pública, liberdade de expressão, democracia, ali-
mento e abrigo. Além disso, os trabalhadores têm o direito de 
se envolver em negociações coletivas, receber justas compen-
sações e trabalhar em ambientes seguros e saudáveis.

Direitos exigem responsabilidades. Instamos indivíduos, 
congregações e outros órgãos da igreja a advogar vigorosa-
mente não apenas pelos seus próprios direitos, mas também 
pelos direitos daqueles que não têm voz ou cujas vozes não 
são ouvidas na sociedade. Os governos devem ser respons-
abilizados por garantir os direitos e liberdades humanos; 
tais responsabilidades incluem garantir que todas as pessoas 
tenham acesso a educação acessível e de alta qualidade, in-
dependentemente de idade, sexo, etnia, status económico ou 
qualquer outro marcador de divisão. 

Condenamos todas as tentativas de negar aos indivídu-
os os seus direitos ou liberdades básicas ou de despojar os 
seres humanos de sua dignidade e valor inerentes. Portanto, 
rejeitamos na igreja e na sociedade em geral qualquer ato de 
discriminação, ódio ou violência contra indivíduos ou gru-
pos com base em origem nacional, a�liação tribal, etnia, 
idade, identidade de género, status de incapacidade, condição 
económica, orientação sexual, religião a�liação ou outros fa-
tores. Além disso, em face dos erros históricos perpetrados 
contra os povos indígenas, os africanos escravizados e outros 
grupos marginalizados, pedimos con�ssão e arrependimento 
francos, além de atos concretos de reparação para corrigir as 
formas passadas e presentes de injustiça social.

A. Cuidados de Saúde
A�rmamos os cuidados de saúde como um direito hu-

mano básico e prometemos trabalhar para ampliar o acesso 
a todas as formas de tratamento médico, incluindo cuidados 
preventivos, terapêuticos e paliativos. Metade da população 
mundial não tem acesso a cuidados de saúde e um número 
crescente de pessoas que têm acesso enfrenta maiores despesas 
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médicas para si ou para os seus entes queridos, empurran-
do-os para a pobreza. Para enfrentar essas realidades doloro-
sas, instamos os metodistas unidos a unirem esforços visan-
do a criação de sistemas que forneçam proteção abrangente 
à saúde para todos. Além disso, acreditamos que todos têm 
direito a condições de vida decentes, incluindo comida e água 
adequadas, moradia segura e um ambiente saudável.

Os cuidados de saúde como direito humano também 
signi�cam que clínicas, hospitais e serviços e tratamentos 
médicos devem ser acessíveis, estar disponíveis e ser de boa 
qualidade. Eles também devem estar disponíveis quando e 
onde forem necessários e ser proporcionados de forma eq-
uitativa. Apelamos aos governos, empresas, igrejas e insti-
tuições da sociedade civil para que cooperem para garantir 
que todo o ser humano tenha acesso a serviços e tratamentos 
médicos.

Além disso, pedimos aos governos nacionais e organi-
zações internacionais de saúde e grupos médicos que tra-
balhem de forma cooperativa e rápida para lidar com pan-
demias globais como o HIV/AIDS, bem como com surtos de 
doenças contagiosas que ameaçam a saúde e o bem-estar de 
países e regiões inteiros. Como igreja, apoiamos outras me-
didas e iniciativas para melhorar a saúde humana, incluindo 
investimentos em cuidados preventivos, boa nutrição, pesqui-
sa contínua em prevenção e tratamento de doenças infeccio-
sas, saúde pré e pós-natal e tratamento de toxicodependên-
cias a pedido. Elogiamos as igrejas que estão envolvidas nos 
ministérios comunitários de saúde.

B. Crianças e jovens
Apelamos à igreja e à sociedade que apoiem e advoguem 

pelo bem-estar de todas as crianças e jovens e pela sua segu-
rança, educação, agência, educação e participação na vida 
da igreja e da comunidade. Condenamos as práticas destru-
tivas de negligência, abuso, sequestro, exploração, trá�co 
de seres humanos, uso de crianças em con�itos armados e 
prisão. Reconhecemos que os autores de abuso ou ameaça 
estão geralmente em posições de poder. Nós os responsabili-
zamos pelas suas ações, sejam pais e familiares, professores, 
clérigos ou líderes congregacionais ou públicos. Apelamos 
à igreja para se posicionar �rmemente contra a detenção 
de crianças e desa�amos políticas que negam direitos bási-
cos aos jovens ou os discriminam com base na identidade 
de género, etnia, habilidades, status económico, orientação 
sexual, status migratório, religião ou origem nacional. Além 
disso, instamos as pessoas em posições de autoridade e pod-
er a apoiar e incluir os jovens na tomada de decisões e na 
contribuição dos seus dons em todos os níveis da igreja e da 
sociedade.

C. Os Anciãos e o Envelhecimento
Os anciãos têm muito para dar. Instamos a igreja, os 

governos e os órgãos cívicos a disponibilizar oportunidades 
contínuas para que estes participem da família humana e con-
tribuam para a obra de Deus no mundo. Os idosos também 

têm o direito de apoiar e proteger contra as vulnerabilidades 
do envelhecimento, expressas em disparidades económicas, 
práticas de herança injustas, assistência médica pública in-
adequada e negligência sistémica com base em género, etnia, 
habilidades e condições económicas. 

Instamos a igreja, os governos e a sociedade civil a desen-
volver e aprovar políticas e programas sociais que atendam 
às necessidades e direitos das pessoas à medida que envel-
hecem. Apoiamos políticas sociais que integram idosos na 
vida da comunidade e garantem recursos para seu bem-estar, 
incluindo oportunidades de emprego não-discriminatórias, 
oportunidades educacionais e de serviço, assistência médica 
e moradia acessíveis, proteção contra exploração económica 
ou psicológica e cuidados e assistência pública de alta quali-
dade para idosos. A�rmamos a autodeterminação dos idosos, 
vivendo independentemente ou em famílias ou instituições, e 
condenamos violações da sua qualidade de vida por meio de 
medicamentos desnecessários ou restrições à sua participação 
e agência social. 

D. Igualdade de Género
A�rmamos que os indivíduos de ambos os géneros fazem 

contribuições importantes para a igreja e sociedade e apoiam 
oportunidades iguais para todos, independentemente do géne-
ro, origem nacional, cor, etnia, orientação sexual, religião, ca-
pacidade física ou outras características. 

Para garantir esses direitos, oportunidades e proteções, 
instamos a igreja, os governos e as instituições civis a desen-
volver estruturas e políticas equitativas para garantir que a 
dignidade e o valor de todos sejam reconhecidos e a�rmados. 
Pedimos ainda que os direitos de todos sejam salvaguarda-
dos na educação, emprego, remuneração e promoção e nos 
direitos e responsabilidades parentais; e a�rmamos o direito 
de cada indivíduo de viver livre de assédio, discriminação, 
violência, abuso doméstico ou no trabalho, trá�co de seres 
humanos, expectativas de género e outras formas de violência 
de género em todos tempos e lugares. Incentivamos a criação 
de oportunidades para que seu potencial de liderança seja nu-
trido, a �m de que possam prosperar e contribuir com seus 
dons para o bem-estar da sociedade.

E. Comunidades Indígenas, Nativas e Aborígenes
Apoiamos os direitos das comunidades indígenas, nati-

vas e aborígenes e a�rmamos que, como todas as pessoas, 
eles devem receber os direitos básicos estabelecidos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Condenamos 
atos de genocídio contra os povos indígenas e pedimos que 
os tratados e contratos do governo com os povos indígenas e 
aborígenes sejam honrados e cumpridos.

Juntamo-nos aos povos e tribos indígenas para exigir que 
os seus direitos de exercer a soberania nacional sejam respeit-
ados pelos governos e tribunais. Apoiamos os esforços dos 
povos indígenas para revitalizar as suas línguas e culturas em 
face de esforços conjuntos para assimilá-las nas sociedades 
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tradicionais. Reconhecemos que os povos indígenas, nativos 
e aborígenes têm o direito de controlar a sua terra, água e out-
ros recursos, e condenamos qualquer tentativa de apreensão 
forçada desses recursos ou de remoção forçada de povos indí-
genas dos seus territórios.

F. Migrantes, Imigrantes e Refugiados
A�rmamos a dignidade, valor e direitos de migrantes, 

imigrantes e refugiados, incluindo pessoas deslocadas e 
apátridas. Ao fazê-lo, reconhecemos que o mundo hoje está 
a enfrentar uma crise sem precedentes relacionada com o 
deslocamento de um grande número de pessoas devido a fa-
tores como guerras em andamento e outras hostilidades, in-
tervenções estrangeiras, fome e desnutrição generalizadas, 
aquecimento global e mudanças climáticas, e o fracasso dos 
estados-nação em proteger e cuidar adequadamente dos seus 
povos.

Reconhecemos que as pessoas deslocadas são particular-
mente vulneráveis, pois o seu estatuto “entre duas realidades” 
proporciona-lhes, de um modo geral, poucas proteções e 
benefícios, deixando-as vulneráveis à exploração, violência e 
abuso. Instamos os metodistas unidos a acolherem migrantes, 
refugiados e imigrantes nas suas congregações e a se com-
prometerem a fornecer apoio concreto, incluindo ajuda na 
navegação de políticas de imigração restritivas e muitas vezes 
demoradas e assistência na obtenção de alimentos, moradia, 
educação, emprego e outros tipos de apoio.

Opomo-nos a todas as leis e políticas que tentam crim-
inalizar, desumanizar ou punir indivíduos e famílias deslo-
cados com base no seu status de migrantes, imigrantes ou 
refugiados. Além disso, condenamos as tentativas de deter as 
pessoas deslocadas e mantê-las em condições desumanas e 
insalubres. Desa�amos políticas que exigem a separação de 
famílias, especialmente pais e �lhos menores, e nos opomos 
à existência de centros de detenção com �ns lucrativos para 
tais propósitos.

G. Pessoas com Incapacidades
A�rmamos toda a humanidade e reconhecemos os dons 

das pessoas que vivem com incapacidades. Pedimos a elimi-
nação de todas as barreiras que impedem as pessoas com in-
capacidades de participarem plenamente da vida das congre-
gações locais e da sociedade em geral. Embora nenhum termo 
tenha obtido aceitação universal em toda a nossa conexão 
global, “pessoas com incapacidades” refere-se a um amplo 
grupo de pessoas que vivem com condições ou desa�os cog-
nitivos, físicos, de desenvolvimento, sensoriais, neurológicos, 
intelectuais e psicológicos distintos. 

Lamentamos que a igreja frequentemente tenha estig-
matizado e discriminado pessoas com incapacidades, im-
pondo rótulos com conotações negativas, falhando em abrir 
espaço na vida da igreja para toda a gama do povo de Deus 
e interpretando palavras como cego, coxo e surdo de modo 

pejorativo. Por esse motivo, as pessoas com incapacidades são 
frequentemente demitidas ou subvalorizadas, tanto na igreja 
quanto na sociedade civil. Em resposta, chamamos a igreja 
a atos de arrependimento, escuta sincera e a um ministério 
colaborativo com pessoas com incapacidades, para que es-
tas possam contribuir com a sua sabedoria e dons à missão 
e ministério das congregações locais e de outros órgãos da 
igreja.

Da mesma forma, exortamos a sociedade civil, as empre-
sas e os líderes do governo a trabalharem na remoção de todas 
as barreiras e a proporcionar oportunidades para as pessoas 
com incapacidades de fazerem as suas contribuições únicas a 
toda a sociedade. Apelamos à proteção dos direitos de todas 
as pessoas com incapacidades, incluindo os direitos a cuida-
dos de saúde, emprego, educação, habitação e transporte, e à 
liberdade da discriminação. 

H. Orientações Sexuais e Identidades de Género
Porque todas as pessoas são de valor sagrado e certos di-

reitos humanos básicos são devidos a todos, estamos compro-
metidos em apoiar os direitos, liberdades e proteções iguais 
de todas as pessoas, independentemente da orientação sexual 
ou identidade de género. Achamos tratar-se de casos claros 
de igualdade e justiça ao protegermos as reivindicações jus-
tas, dos que detêm recursos materiais, pensões, relações de 
tutor, procurações mútuas e outras reivindicações legais par-
tilhadas que normalmente requerem relações contratuais que 
envolvem contribuições, responsabilidades e obrigações par-
tilhadas assim como proteção igual perante a lei. Além disso, 
como em muitos países as minorias sexuais e de género são 
desproporcionalmente afetadas por estigmas sociais, discrim-
inação, coerção e violência, pedimos que as igrejas, governos, 
empresas e organizações cívicas façam tudo ao seu alcance 
para combater esse tratamento injusto e promover direitos e 
proteções iguais para todos.

I. Minorias Religiosas
A�rmamos o direito das minorias religiosas de adorar em 

paz e de exercer a sua fé sem medo de discriminação ou de 
perseguição. Condenamos ações de qualquer indivíduo, gru-
po ou organização que denigram ou depreciem os que perten-
cem a outra fé. Como cristãos, consideramos tais atitudes e 
ações antitéticas à ordem de Jesus de amar o próximo. 

Instamos governos, empresas, igrejas e outras institu-
ições da sociedade civil a tomarem medidas concertadas para 
preservar e proteger os direitos de todas as pessoas religio-
sas. Objetamos contra qualquer forma de discriminação e 
intolerância em relação a minorias religiosas, incluindo leis 
que proíbem roupas e símbolos religiosos e declarações de 
funcionários públicos que incitam à intolerância, ódio e vi-
olência. Apelamos à cobertura responsável dos meios de co-
municação às religiões e condenamos a disseminação de es-
tereótipos e inverdades sobre minorias religiosas.
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Apoiamos o direito de todas as pessoas religiosas de 
praticar a sua fé, livres de restrições legais, políticas e �nan-
ceiras injusti�cadas e desnecessárias. Também apoiamos o 
direito de as pessoas escolherem a sua própria fé e rejeitamos 
tentativas de impor crenças às pessoas ou coagi-las ou ma-
nipulá-las para que se juntem ou permaneçam parte de uma 
tradição religiosa quando decidiram se afastar da mesma. A 
crença religiosa individual não deve ser usada para negar di-
reitos humanos básicos. 

¶629.

Número de petição: 20010-CA-¶629-G; Hanson, Jaydee - 
Arlington, VA, EUA, para Guardiões da Criação de Deus. 

Estabelecer Coordenador de Guardiões da 
Criação de Deus da conferência em Cada Con-

ferência Anual

 Emendar do seguinte modo: 
¶ 629. Junta da Conferência da Igreja e Sociedade—1. A 

Conferência Anual irá organizar uma junta da igreja e socie-
dade 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 sociedade rela-
cionadas com os objetivos 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 estru-
tura equivalente, deve ser composta por aquelas pessoas que 
a conferência anual determine, incluindo, em virtude dos seus 
gabinetes, o coordenador da missão para a ação social da con-
ferência 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 de Conferência da Igreja e Sociedade ou es-
trutura equivalente, deverá também nomear um Coordenador 
de Guardiões da Criação de Deus da conferência que será re-
sponsável por ajudar a conferência a desenvolver programas 
para ajudá-la a ser ecologicamente mais sustentável e abordar 
injustiças ambientais e deverá nomear um Coordenador da 
Paz com Justiça que será responsável por administrar as re-
ceitas provenientes de Oferendas do domingo especial de paz 
com justiça e por coordenar os ministérios de paz e justiça. 
Deverão ser seguidas as diretrizes para inclusão na �liação 
(¶ 610.5).

¶1004.

Número de petição: 20011-CA-¶1004-G; Chikuta, John - 
Ndola, Zambia. 

Apoiar Cristãos perseguidos

Emendar ¶ 1004 como se segue: 
¶ 1004. Responsabilidades–A principal responsabilidade 

da agência é procurar implementar os Princípios Sociais e 
outras declarações de políticas das Conferências Gerais rela-
tivamente às preocupações sociais dos cristãos.

. . .
A junta desenvolverá, promoverá e distribuirá recursos 

e realizará programas, a �m de informar, motivar, formar, 
organizar e construir redes com vista à justiça social na so-
ciedade, em particular nos problemas especí�cos prioriza-
dos pela Junta. Será dada especial atenção ao cuidado dos 
membros ativos da junta. A junta irá incentivar a troca de 
ideias sobre estratégias e metodologia para a mudança so-
cial. Através de conferências, distritos, coligações e redes, 
irá ajudar os membros da igreja à medida que identi�cam 
e respondem a problemas sociais críticos ao nível da comu-
nidade, regional, nacional e internacional. O conselho irá 
designar, pelo menos, um cargo a tempo inteiro para pro-
moção 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. Isto irá incluir fazer desta 
preocupação especí�ca uma das principais prioridades para o 
trabalho programático da junta, visitar áreas onde ocorra tal 
perseguição, fazer parceria com os Metodistas Universais e 
outros Cristãos que já estão a trabalhar nessas preocupações 
aos níveis local e nacional e submeter um relatório a cada 
Conferência Geral sobre o trabalho da junta em nome da ig-
reja perseguida no quadriénio anterior.

Fundamentação:
Existe agora uma maior perseguição de Cristãos em mui-

tas partes do mundo, por isso, é importante tratar este como 
um assunto de grande urgência.

¶1004.

Número de petição: 20012-CA-¶1004-G; Vetter, Molly - Los 
Angeles, CA, EUA. 

TODOS PERTENCEM: Apoio para o Trabalho 
de Justiça Interseccional

Emendar ¶ 1004 como se segue
Novo parágrafo em ¶ 1004 inserido antes de “Tudo o 

referido supra será consistente com . . .”
A junta deverá fornecer formação, recursos e consulta 

para e com todos os níveis da igreja global para resistir ac-
tivamente à intersecção de estruturas de supremacia branca, 
heterossexismo, sexismo, patriarcado, transfobia, xenofobia, 
capacitismo, colonialismo e classismo.
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Fundamentação:
Como todos pertencem no corpo de Cristo, estamos 

encarregues de lembrar que a injustiça em qualquer parte 
ameaça a justiça em todo o lado. A�rmamos o nosso com-
promisso à dignidade de todas as pessoas e a integridade de 
criação. Nesta altura de desa�o para a igreja e a sociedade, 
trabalhamos diligentemente para a justiça na intersecção de 
problemas.

¶1006.

Número de petição: 20013-CA-¶1006-G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Estado de Membro da Junta Geral da 
Igreja e Sociedade

Emendar ¶ 1006 como se segue:
Organização—1. A Junta Geral da Igreja e Sociedade de-

verá ter sessenta e dois trinta e quatro membros, constituídos 
de acordo com o ¶ 705.3d e deverá ser organizada conforme 
especi�cado nos seus estatutos e de acordo com o ¶¶ 702-
710 das Disposições Gerais. Outras disposições do Livro da 
Disciplina não obstante, o estado de membro deverá ser con-
stituído da seguinte forma:

a) Membros jurisdicionais— Clérigo, mulheres leigas e 
homens leigos devem ser eleitos para a junta a partir da con-
ferência jurisdicional, após nomeação da conferência anual 
de acordo com o ¶ 705.5b, com base na seguinte fórmula 
re�exo do estado de membro de cada jurisdição: Central 
Norte 7 3, Nordeste 8 3, Central Sul 11 4, Sudeste 12 4, e 
Oeste 3 2.

b) Membros da conferência central—Devem ser eleitos 
seis  doze membros da conferência central para a junta em 
nomeação do Conselho dos Bispos, de acordo com as dis-
posições no ¶ 705.4c.

c) Membros episcopais—Devem ser nomeados três seis 
membros episcopais, incluindo pelo menos um das conferên-
cias centrais pelo Conselho dos Bispos.

d) Membros adicionais—(1) Metodistas Unidos—Os 
membros adicionais 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 três membros adi-
cionais para garantir a inclusão e conhecimento. (2) A junta 
pode eleger um dos membros adicionais por votação dos nos-
sos Parceiros ecuménicos de comunhão total.

¶1006.
Número de petição: 20015-CA-¶1006-G; Masamba, 
Remember - Harare, Zimbabué. 

Número Crescente de Membros  
da Conferência na GBCS

Emendar ¶ 1006 como se segue: 
¶ 1006. Organização—1. A Junta Geral da Igreja e 

Sociedade deverá ter sessenta e dois quarenta e três membros, 
constituídos de acordo com o ¶ 705.3d e deverá ser organiza-
da conforme especi�cado nos seus estatutos e de acordo com 
o ¶¶ 702-710  das Disposições Gerais. O estado de membro 
deverá ser constituído da seguinte forma:

a) Membros da Conferência Jurisdicional e Conferência 
Central —Clérigos, mulheres leigas e homens leigos 
Haverá 22 membros, incluindo clérigos, mulheres leigas e 
homens leigos seleccionados da Conferência Jurisdicional 
e Conferência Central. Haverá pelo menos um membro de 
cada conferência central e jurisdição dos EUA, com mais 
membros atribuídos para re�ectir o estado de membro pro-
porcional, com base no estado de membro de clérigos e 
leigos da igreja.à junta pela conferência jurisdicional me-
diante nomeação da conferência anual de acordo com o 
¶ 705.5b, com base na fórmula seguinte: Central Norte-7, 
Nordeste-8, Central Sul-11, Sudoeste-12, e Oeste-3. Os 
membros jurisdicionais serão eleitos de acordo com o 
¶ 705.4b. Os membros da conferência central serão nomea-
dos de acordo com o ¶ 705.4c.

b) Membros da conferência central-Devem ser eleitos seis 
membros da conferência central para a junta em nomeação 
do Conselho dos Bispos, de acordo com as disposições no 
¶705.4c.

c) Membros episcopais——Devem ser nomeados seis 
membros episcopais, incluindo pelo menos um dois das con-
ferências centrais pelo Conselho dos Bispos.

d) Membros adicionais—(1) Metodista Unida—Os 
membros adicionais são nomeados por uma comissão com-
posta por três quinze pessoas, uma eleita de cada jurisdição 
e da conferência central e dos restantes membros atribuídos 
para re�etir o estado de membro proporcional a igreja, com 
base no estado de membro de clérigos e leigos. pessoas de 
cada jurisdição e conferência central (um clérigo, uma mul-
her leiga e um homem leigo) eleitas pela conferência jurisdi-
cional. Recomenda-se que o secretário da Conferência Geral 
preste aconselhamento a cada jurisdição e conferência central 
para ajudar a assegurar um equilíbrio relativo entre clérigos, 
mulheres leigas e homens leigos nesta comissão. Estes podem 
eleger até nove membros adicionais para assegurar inclusiv-
idade e conhecimento, pelo menos três destes serão das con-
ferências centrais.

(2) A junta pode eleger um dos membros adicionais por 
votação entre os nossos Parceiros ecuménicos de comunhão 
total.
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Fundamentação:
Uma vez que a igreja defende a justiça, queremos praticar 

justiça em todos os assuntos que nos dizem respeito, para viv-
er como exemplo para todo o mundo. Esta emenda trata áreas 
dos EUA e áreas fora dos EUA com igualdade.

¶1006.

Número de petição: 20016-CA-¶1006-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Reduzir a Dimensão da Junta Geral 
da Igreja e Sociedade

¶ 1006. Organização—1. A Junta Geral de Igreja e 
Sociedade deverá ter sessenta e dois trinta e dois membros, 
constituídos de acordo com o ¶ 705.3d e deverá ser organiza-
da conforme especi�cado nos seus estatutos e de acordo com 
o ¶¶ 702-710 das Disposições 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 o ¶ 705.5b, com base na seguinte fórmula: Central 
Norte—7 3, Nordeste—8 3, Central Sul—11 3, Sudeste—12 
3 e Oeste—3.

b) Membros da conferência central—Devem ser eleitos 
seis membros da conferência central para a junta em no-
meação do Conselho dos Bispos, de acordo com as dis-
posições no ¶ 705.4c.

c) Membros episcopais—Devem ser nomeados seis três 
membros episcopais, incluindo pelo menos um das conferên-
cias centrais pelo Conselho dos Bispos.

d) Membros adicionais—(1) Metodistas Unidos—Os 
membros adicionais são nomeados por um comité composto 
por três pessoas de cada jurisdição eleita pela (um clérigo, 

uma mulher leiga, um homem leigo) eleita pela conferência 
jurisdicional. Poderão eleger até nove oito membros adicio-
nais de qualquer jurisdição ou conferência central  para as-
segurar integridade e competência. (2) A junta pode eleger 
um dos membros adicionais por votação entre os Parceiros 
ecuménicos de comunhão total. 

Fundamentação:
Face às considerações orçamentais e em alinhamento 

com a dimensão da junta de outras agências, esta petição re-
duz a dimensão da junta, aumenta a percentagem de represen-
tação da Conferência Central e expande os membros adicio-
nais elegíveis para incluir Conferências Centrais.

¶1006.1b.

Número de petição: 20014-CA-¶1006.1b-G; Francisco, 
Ciriaco - Manila,  Filipinas para a Comissão Permanente 
sobre Assuntos das Conferências Centrais. 

Emenda do Estado de Membro da Junta Geral 
de Igreja e Sociedade

Emendar ¶ 1006.1b) como se segue:
A Junta Geral da Igreja e da Sociedade ¶ 1006. 

Organização– 1.b) Membros da conferência central—Devem 
ser eleitos seis oito membros da conferência central para a 
junta em nomeação do Conselho dos Bispos, de acordo com 
as disposições em ¶ 705.4c.

Fundamentação:
A alteração de seis para oito membros da conferência 

central está em consonância com ¶ 705.4c). Esta petição cor-
rige o número efectivo de membros da administração de 6 
para 7, adiciona um para a nova conferência central. Depende 
de a petição adicionar uma central
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Legislação Non-Disciplinare Proposta

Petição 20718.

Número de petição: 20718-CA-NonDis; Wilson, John 
– Pittsburgh, PA, EUA, para a Conferência Anual da 
Pensilvânia Ocidental. 

Oposição ao Aborto Tardio

A Conferência Geral de 2020 instrui a o Conselho 
Geral da Igreja e da Sociedade a recon�rmar publicamente 

a oposição da igreja quanto ao aborto tardio conforme atual-
mente declarado no ¶ 161K) Livro da Disciplina (2016).

Fundamentação:
Em Janeiro de 2019 Nova Iorque aprovou uma lei ex-

pandindo a permissibilidade do aborto até o momento do 
nascimento, o que resulta em bebés que podendo ser bem 
viáveis, podem, agora, ser abortados a qualquer momento por 
praticamente qualquer motivo.
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Resoluções Propostas

R1001.

Número de petição: 20531-CA-R1001-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e Sociedade. 

Declaração de política energética

Adicionar uma frase ao �nal do parágrafo 1: 
E como uma re�exão da conexão global da nossa igreja, 

os nossos valores Metodistas Unidos estão enraizados na nos-
sa fé comum e moldados pelos diversos contextos e circun-
stâncias em que vivemos.

Modi�car a frase 3 do parágrafo 2:
 Enfrentar questões globais como mudanças climáticas, 

desigualdade energética e poluição, exigirá soluções inter-
nacionais locais, nacionais e internacionais baseadas nos va-
lores de justiça e sustentabilidade.

Modi�car a frase 4 sob o parágrafo 3 subparágrafo 2:
Em termos de política energética, a sustentabilidade sig-

ni�ca aproveitamento, extracção, utilização e eliminação dos 
derivados do uso de fontes de energia que: garantirão recur-
sos e oportunidades adequados para que as gerações futuras 
desfrutem de uma qualidade de vida saudável; melhorar o 
ambiente local e a vitalidade económica e ao mesmo tempo 
diminuir os impactos na saúde da criação humana e não-hu-
mana; e promover a igualdade social e intergeracional.

Modi�car a frase 5 do parágrafo 7:
A combustão de combustíveis fósseis causa poluição em 

larga escala e altera o meio-ambiente de forma grave ao au-
mentar o conteúdo de dióxido de carbono na o efeito estufa 
na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global e as 
mudanças climáticas.

Inserir novo parágrafo após o parágrafo 9:
A geração de energia a partir de materiais vegetais e al-

imentos e resíduos industriais, causa preocupações quanto a 
segurança alimentar, des�orestação, uso da terra e da água, e 
emissões poluentes do ar.

Modi�car o parágrafo 10:
A energia nuclear representa ameaças signi�cativas à vida 

e à saude de nossos ecossistemas—incluindo humanos—por 
gerações. Desde a extracção de materiais em terras indíge-
nas até os riscos de segurança provocados nas comunidades 
próximas a reatores e ao longo do trânsito e sítios de arma-
zenamento para sub-produtos radioativos de energia nucle-
ar, o ciclo de vida completo da energia nuclear representa 
grandes desa�os aos nossos valores de justiça e sustentabi-
lidade. Existem preocupações consideráveis quanto à opção 
de energia nuclear. O potencial destrutivo de um acidente 
catastró�co envolve um grande risco de dano irreversível ao 

meio-ambiente e todas as espécies vivas. O resíduo nuclear 
permanece activo e perigoso por milhares de anos. Além dis-
so, o desenvolvimento de energia nuclear tem, possivelmente, 
ambições disfarçadas para o armamento nuclear. A Igreja 
Metodista Unida exorta uma revisão da segurança das plantas 
nucleares em operação no momento, uma moratória do desen-
volvimento futuro, e rea�rma o apoio para uma eliminação 
completa da produção nuclear com o objectivo de criação de 
armas.

Modi�car a frase 1 do parágrafo 11:
Actualmente, fontes de energia alternativas mais limpas 

do que a tradicional estão disponíveis e cada vez mais com-
petitivas em termos de custo. 

Modi�car o subparágrafo 1 do parágrafo 11: 
1. Apoiamos os incansáveis esforços de conservação de 

energia, e o aumento de energia e�ciente, e a transição para a 
energia renovável. 

Excluir as frases 5 e 6 do subparágrafo 1 do parágrafo 11:
Incluímos sob a conservação: isolamento, co-geração, 

reciclagem, transporte público, motores mais e�cientes em 
eletrodomésticos e automóveis, assim como a eliminação de 
resíduos, e um estilo de vida mais simpli�cado. A tecnolo-
gia para esses passos já são conhecidas e estão disponíveis 
comercialmente; é necessário apenas a disseminação de in-
formação e um maior apoio público, inclusive maiores incen-
tivos �scais em relação aos disponíveis no momento.

Modi�car a frase 2 do subparágrafo 2 sob o parágrafo 11:
Os Metodistas Unidos, incluindo as igrejas, as conferên-

cias anuais, os conselhos gerais e agências serão modelos de 
conservação de energia. ao praticarem coisas como: insta-
lação de registos em fornos, isolamento adequado de toda a 
propriedade da igreja, aquecimento e iluminação apenas em 
cómodos em uso, uso de circuladores de ar, aquisição de elec-
trodomésticos energicamente e�ciente, uso de lâmpadas LED 
e explorar fontes alternativas de energia como a energia eólica 
e solar. 

Excluir a frase 3 do subparágrafo 2 sob o parágrafo 11:
As igrejas locais, campos, e agências são exortadas 

a envolverem-se em programas como a Congregação de 
Administração de Energia e programas de Energia e Luz 
Interconfessional, testemunhando, desse modo, os nossos va-
lores compartilhados de justiça e sustentabilidade.

Inserir um novo subparágrafo 3 sob o parágrafo 11:
3. Modelaremos uma transição rápida para a energia 

limpa renovável. Exortamos todas as conferências anuais, 
igrejas e agências a desenvolverem caminhos de transição 
ambiciosos, justos e equitativos para que as suas fontes de 
energia sejam limpas e renováveis. A energia limpa, ren-
ovável é qualquer forma de energia solar, fontes geofísicas ou 
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biológicas que são reabastecidas por processos naturais numa 
velocidade igual ou superior à velocidade do uso e que não 
seja prejudicial às nossas comunidades e ao nosso meio-ambi-
ente. Exortamos o Conselho Geral da Igreja e Sociedade e as 
Mulheres Metodistas Unidas a apoiar os seus membros na def-
esa de políticas de energia renovável e práticas e a infraestrutu-
ra necessária para tornar a energia renovável acessível e viável 
a nível local, federal e mundial. Apoiamos o desenvolvimen-
to e a utilização de tecnologias adequadas para sistemas de 
energia decentralizados, em pequena escala; e a expansão da 
infraestrutura necessária para ciclagem, veículos de energia 
mais limpa, transporte público e transporte solidário.

Modi�car e renumerar o subparágrafo 3 sob o parágrafo 
11:

34. Modelaremos valores energéticos justos e suste-
ntáveis. 

Modi�car a frase 3 no subparágrafo 4 recentemente nu-
merado sob o parágrafo 11:

Exortamos particularmente a Comissão Metodista Unida 
de Auxílio (UMCOR) e a Junta Geral dos Ministérios Globais 
(JGMG) para apoiar e �nanciar projectos renováveis e en-
ergeticamente e�cientes.; e exortamos o Departamento de 
Arquitetura da Igreja da Junta Geral dos Ministérios Globais 
a fazerem a conservação de energia e o uso de renováveis uma 
característica principal de desenho para novas construções e 
reformas.

Renumerar o subparágrafo 4 para 5 sob o parágrafo 11:
45. Apoiamos o aumento do �nanciamento do governo 

para pesquisa e desenvolvimento de fontes renováveis de en-
ergia e a eliminação dos subsídios para combustíveis fósseis. 

Inserir nova frase 2 no subparágrafo 5 recentemente nu-
merado sob o parágrafo 11:

Somos contra mecanismos como o comércio de emissões 
para atingir metas de redução de emissão que, muitas vez-
es, perpetuam a injustiça ambiental com impacto de emissão 
continuada em países e comunidades com recursos mais es-
cassos. 

Modi�car o subparágrafo 6 recentemente numerado, pri-
meira frase sob o parágrafo 11:

56. Apoiamos os esforços locais, regionais e nacionais 
para fornecer auxílio nos caminhos de transição inclusive 
desenvolvimento económico e formação para as comunidades 
atualmente dependentes de energia antiga combustível fóssil 
economias tais como combustíveis fósseis, energia nuclear e 
projetos hidrográ�cos de larga escala. 

Renumerar o subparágrafo 6 sob o parágrafo 11:
67. Incentivamos as instituições internacionais de em-

préstimos e agências humanitárias para promoverem políticas 
energéticas sustentáveis e justas.

Renumerar o subparágrafo 7 sob o parágrafo 11:
78. Somos contra qualquer política energética que resulte 

na exploração continuada das terras dos povos indígenas. 
Renumerar o subparágrafo 8 sob o parágrafo 11:

89. Apoiamos programas nacionais energéticos que não 
aumentem a carga �nanceira no pobre, nos idosos e naqueles 
com renda �xa. 

Modi�car a frase 2 no subparágrafo 9 recentemente nu-
merado sob o parágrafo 11:

As políticas energéticas devem garantir o acesso univer-
sal viável a serviços a todos os consumidores, com atenção 
particular às necessidades de protegendo residentes rurais e 
de baixa renda.

Renumerar o subparágrafo 9 sob o parágrafo 11:
910. Apoiamos a total cooperação de todas as nações nos 

esforços para garantir a distribuição equitativa de abasteci-
mento energético, o controle do aquecimento global e o rápi-
do desenvolvimento e implantação de tecnologias adequadas 
com base nos recursos de energias renováveis tais como a ger-
ação de energia solar, eólica e hídrica. 

Inserir novas frases 2 e 3 sob o subparágrafo 10 recente-
mente numerado sob o parágrafo 11:

A�rmamos que, embora tenhamos objectivos comuns, 
as comunidades e os países possuem diferentes responsabil-
idades com base no histórico das suas emissões e realidades 
económicas actuais. Acreditamos ser uma questão de justiça 
que os maiores responsáveis pela crise deveriam arcar com 
responsabilidades adicionais e serem mais ambiciosos nas 
suas metas de redução de emissões e o �nanciamento de 
uma transição para um futuro energético mais limpo e mais 
seguro.

Renumerar o subparágrafo 10 sob o parágrafo 11:
1011. Exortamos transparência nas transacções do mer-

cado energético global. 
Renumerar subparágrafo 11 sob o parágrafo 11 e modi�-

car a primeira frase:
1112. Exortamos a Igreja Metodista Unida em todos os 

níveis a participar num estudo sério sobre estas questões en-
ergéticas no contexto da fé Cristã, especialmente sobre os va-
lores de justiça e sustentabilidade. 

Inserir nova frase 2 sob o subparágrafo 12 recentemente 
numerado sob o parágrafo 11:

Isso inclui educar os nossos congregados sobre a pro-
dução e uso de energia com relação ao aquecimento global, 
estudar as consequências das nossas escolhas como consum-
idores, agir para diminuir o nosso impacto no meio ambiente 
e defender políticas que respondam face a crescente ameaça 
de mudança climática.

Fundamentação:
O produto da colaboração inter-agência, essa petição pre-

tende revisar a "Declaração da Política Energética" para in-
cluir elementos chaves das Resoluções No. 1002 e No, 1003 
(ambas expiram em 2020) para formar uma declaração con-
solidada, global sobre a visão da igreja para uma política de 
energia sustentável e justa.
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R3162.

Número de petição: 20562-CA-R3162-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Educação de Qualidade Inclusiva 
e Equitativa para Todos

Resolução No. 3162: Os Direitos de Todos para uma 
Educação de Qualidade – Alterar e Readoptar:

A Igreja Metodista Unida há muito reconhece o val-
or pleno das crianças e o apoio pela educação de qualidade 
para todos. Os Princípios Sociais reconhecem que as crianças 
são seres humanos completos por direito próprio (Princípios 
Sociais, ¶ 162C). As crianças têm direito a educação, e os 
pais e governos têm uma obrigação em provê-los ao acesso 
para uma educação adequada. “Assim, apoiamos o desen-
volvimento de sistemas escolares e de métodos inovadores de 
educação concebidos para ajudarem cada criança a ser uma 
pessoa de valor. … Todas as crianças têm o direito a educação 
de qualidade.…” (¶ 162C).

A Igreja Metodista Unida está comprometida na “real-
ização de uma comunidade mundial que é uma irmandade de 
pessoas que se amam honestamente. Comprometemo-nos a 
buscar o signi�cado do evangelho em todas as questões que 
dividem as pessoas e ameaçam o crescimento da comunidade 
mundial” (¶ 165).

Embora tenha havido um progresso notável nos últimos 
dez anos na busca do alcance da educação para todos, o direito 
à educação ainda é um dos direitos humanos mais ampla e 
sistematicamente violado. Em 20107, 72 milhões de crianças 
em idade de educação primária 264 milhões de crianças e jo-
vens não estão ingressos na escola (Relatório da UNESCO 
2010Relatório de Monitoramento Global da Educação 2017-
18 da UNESCO). As disparidades de género ainda prevalecem, 
embora o número de meninas fora das escolas tenha diminuí-
do.Meninas e pessoas com de�ciências são subrepresentados 
de forma desproporcional no ingresso na escola. Houve pouco 
progresso na ajuda para erradicar o analfabetismo adulto, uma 
condição que afeta 759 milhões de pessoas, sendo dois terços 
mulheres. Milhões de crianças estão abandonando a escola 
sem terem adquirido as habilidades básicas.

Conforme somos lembrados pelo Conselho dos Bispos 
em sua última carta pastoral, A Criação Renovada de Deus: 
Clame por Esperança e Ação, “Estamos todos entristecidos 
pelo estado do mundo, esmagados pelo alcance destes prob-
lemas e ansiosos quanto ao futuro, mas Deus nos estende um 
apelo e nos prepara para responder. Não importa quão má seja 
a situação, a obra criativa de Deus continua.”

Isso também foi verdadeiro para os Israelenses assim 
como para qualquer das pessoas no mundo antigo. Walter A. 
Elwell destaca que na Escritura Hebraica encontramos “repeti-
damente que o sucesso da comunidade e a continuidade da sua 

cultura estavam condicionados pelo conhecimento sobre e a 
obediência à lei revelada por Deus (Josué 1:6-8). Assim, para 
garantir sua prosperidade, crescimento e longevidade como 
o povo de Javé, o mandato de Israel foi de educação-ensinar 
diligentemente as crianças a amarem Deus, e a saberem e a 
obedecerem seus estatutos e ordenações (Deuteronómio 6:1-
9). Do mesmo modo, o registo do Novo Testamento conecta o 
sucesso da igreja de Jesus Cristo, como uma comunidade de 
adoração de 'sal e luz' estendendo-se em um mundo sombrio, 
aos ensinamentos de uma doutrina sólida”1 (consulte também 
João 13:34-35; Romanos 12:1-2; Efésios 4:14; Tito 2:1). Para 
cada ano adicional de escolaridade há a redução em 20% do 
risco do jovem em envolver-se em con�itos, criando um mun-
do mais seguro para todos nós. 

Claramente, o exemplo acima reforça a importância de 
ensinar as crianças sobre a fé; contudo, ilustra também a im-
portância da educação das crianças em geral. O acima ilustra 
a necessidade de insultar em nossas crianças os valores que 
poderiam bene�ciar toda a família humana. Assim, podemos 
ecoar a comunidade internacional na a�rmação que a edu-
cação é um direito humano. Podemos a�rmar também que a 
educação é um benefício social e espiritual de cujo ninguém 
deveria ser proibido ou impedido.

Infelizmente, o direito à educação continua a ser um dos 
direitos humanos mais ampla e sistematicamente violado de 
todos os direitos humanos. Hoje, 115 milhões de crianças não 
estão ingressas na escola; a maioria delas menina. Quarenta 
por cento (40%) das crianças em África não recebem edu-
cação. Outras 150 milhões de crianças iniciam a escola 
primária mas abandonam antes de terem completado quatro 
anos de educação, a grande maioria antes de terem adquirido 
as habilidades básicas literárias. A menos que medidas ur-
gentes sejam tomadas, elas juntar-se-ão às classi�cações de 
quase mil milhões de adultos analfabetos no mundo.

São enormes os benefícios de uma educação. Uma boa 
educação ajuda as pessoas a ganharem acesso a empregos 
mais bem pagos, ajudando, assim, a reduzir o número de pes-
soas a viver na pobreza. Do mesmo modo, uma boa educação 
é essencial para um crescimento económico sustentado. A ed-
ucação disponibiliza pessoas com competências e as empod-
era quanto a vantagens para novas oportunidades. Concluir 
apenas cinco anos de educação pode aumentar a e�ciência 
agrícola de forma signi�cativa. Além disso, estudos mostram 
que a educação de meninas não apenas aumenta seus venci-
mentos futuros, mas reduz dramaticamente as taxas de mor-
talidade materna e infantil.

Pessoas em todo o mundo estão a exigir que o direito à 
educação para todas as crianças seja defendida. Os Governos, 
comunidades locais, e organizações comunitárias em países 
pobres estão a lutar, muitas vezes apesar dea despeito de ter-
ríveis adversidades, para educar suas crianças. Conquistas re-
centes para oferecer educação primária poderiam ser desesta-
bilizadas pela crise económica global condições económicas 



182  DCA Edição Avançada

globais, níveis recentes de queda de auxílio, e desa�os edu-
cacionais. Em Maio de 2010, sete milhões de pessoas par-
ticiparam da semana de ação de Campanha Global para a 
Educação e clamaram pelo �m da crise global da educação. 
A missão da Campanha é garantir que os governos actuem 
agora para garantir o direito de toda menina, menino, mulher 
e homem a uma educação pública gratuita de qualidade.

Em 2015, a UNESCO, o Banco Mundial e outros órgãos 
das N.U. emitiram uma declaração sobre o Marco de Ação 
da Educação 2030. A declaração reforçou a importância da 
inclusão e igualdade como um dos pilares da educação para 
todos. Os Governos devem tratar de todas as formas de ex-
clusão e marginalização, disparidades e desigualdades ao 
acesso, participação e resultados de aprendizagem. Todas 
as pessoas, independentemente do sexo, idade, raça, etni-
cidade, idioma, religião, opinião política ou outra, origem 
nacional ou social, propriedade ou nascimento, assim como 
pessoas com de�ciências, migrantes, pessoas indígenas, e 
crianças e jovens, especialmente aqueles em situações vul-
neráveis e outras situações devem ter acesso à educação 
inclusiva, equitativa de de qualidade e oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos. O Marco clama 
para a provisão de doze anos de educação primária e se-
cundária gratuita, �nanciada publicamente, equitativa, dos 
quais nove são obrigatórios, levando a resultados de apren-
dizado relevantes.

Em 2000 muitas comunidades no mundo respond-
eram ao 'clamor' das Nações Unidas para a "Educação 
para Todos". Além disso, o documento “Objetivos de 
Desenvolvimento do Milénio” das Nações Unidas inclui 
um objectivo para alcançar educação primária univer-
sal até 2015. Em 2015, as Nações Unidas adoptaram os 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para substituir 
os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. O Objectivo 
4 estabelece: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem 
ao longo da vida para todos. A Campanha Global é uma for-
ma que os cidadãos de todo o mundo podem promover a 
educação para todos. A missão da campanha é garantir que 
os governos actuem agora para garantir o direito de toda 
menina, menino, mulher e homem a uma educação pública 
gratuita de qualidade.

Países ricos, incluíndo os Estados Unidos, Canadá, a 
União Europeia, China, e Japão, prometeram repetidamente 
que os países pobres com planos de educação nacionais con-
�áveis não poderiam falhar por falta de recursos., mas essa 
promessa não foi ainda traduzida em ação. A UNESCO es-
tima que seriam necessários US$ 16 bilhões a cada ano para 
alcançar esse objetivo. Se a tendência atual continuar, 56 mil-
hões de crianças em idade escolar primária ainda estariam 
fora da escola até 2015. Os países ricos e o Banco Mundial 
devem aumentar e melhorar a assistência da educação básica. 

Assim sendo, a Conferência Geral da Igreja Metodista 

Unida clama que os Estados Unidos, a União Europeia, a 
China, o Japão, o Brasil, a Argentina, a Índia, e outros países 
ricos assim como o Fundo Monetário Internacional e o Banco 
Mundial cumpram suasas promessas às crianças do mundo 
articuladas nos ODS 4 ao oferecerem aumentos substanciais 
e sustentados de assistência para a educação básica nos países 
pobres através da ajuda bilateral e o e a criarem um Fundo 
Global pela Educação. O Fundo Monetário Internacional não 
deve pressionar os governos a cortarem os gastos em edu-
cação como uma foram de "equilibrar" os orçamentos, ou 
para estimular a economia.

Além disso, exortamos os Metodistas Unidos em países 
em todo o mundo a defenderem por seus governos a fornecer-
em tal apoio para a educação de suas crianças e adultos.

Fundamentação:
Isso emenda a adopção para incluir informações atualiza-

das quanto ao progresso do fornecimento de educação para 
todos com uma ênfase na educação para meninas.

R5012.

Número de petição: 20556-CA-R5012-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Relações Igreja-Governo

Resolução No. 5012: Relações Igreja-Governo – 
Reescrever:

Em Lucas 20:20-26, os mestres da lei e os escribas en-
viavam “espiões” para observarem Jesus de perto à espera de 
o apanhar num erro teológico ou político. Perguntaram-lhe 
se era correcto ou não pagar impostos a César. Considerando 
que os impostos eram um meio de opressão Romana e a in-
scrição na moeda representasse submissão a César, essa era 
uma pergunta perigosa para Jesus. Dar a resposta a�rmativa, 
para os Israelitas a sofrerem sob o imperialismo Romano, im-
plicaria que a colonização Romana era uma forma de gover-
no apropriada e que o povo de Deus deveria aceitar qualquer 
forma de governo, a quem eles se subjugavam, independen-
temente de quão opressivo fosse. Se Jesus tivesse respondi-
do a pergunta negativamente estaria abertamente chamando 
por uma revolta contra a capacidade de Roma em tributar seu 
povo. Em vez disso, Jesus respondeu, “Dai, pois, a César o 
que é de César, e a Deus o que é de Deus”, e recusou, assim, 
de incriminar-se através das perguntas daqueles que queriam 
emboscá-lo (Lucas 20:25). 

As escrituras apresentam vários exemplos e forma para o 
povo de Deus relacionar-se com as autoridades governantes. 
Jesus não chama os seus seguidores a uma revolta aberta em-
bora existam momentos quando a fé bíblica exige desobe-
diência civil às autoridades dominantes (Actos 4:1-20). Jesus 
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tampouco manteve o direito do governo em oprimir o seu povo 
ou chamar pela obediência cega às autoridades-ele foi trazi-
do perante Pilates sob acusações de traição, o que ele nunca 
negou (Lucas 23:1-2). Enquanto declaramos que a nossa total 
lealdade é com Deus, a Escritura reconhece que a �delidade 
à Deus exige comprometimento político pelo povo de Deus. 
A natureza desse compromisso é determinada pela situação 
especí�ca e pela �delidade bíblica. Os Princípios Sociais da 
Igreja Metodista Unida amplamente a�rma que “a separação 
da igreja e do estado [que] signi�ca nenhuma união orgânica 
dos dois, mas . . . permite interacção” (¶ 164C). Além disso, 
“A Igreja deve usar continuamente uma forte in�uência ética 
sobre o estado, apoiando políticas e programas que sejam jus-
tos e opondo-se a políticas e a programas injustos” (¶ 164B). 
Do mesmo modo, a protecção do estado quanto aos direitos 
humanos civis e fundamentais não deverá ser limitado pela 
igreja.

O princípio da liberdade religiosa é uma dentre outras 
liberdades, que juntas formam a base dos direitos humanos 
e uma sociedade forte. Conforme a igreja mantém o seu pa-
pel independente e especial na sociedade, ela não deve in-
fringir sobre, oprimir ou impedir outras liberdades e direitos 
humanos básicos. A Igreja Metodista Unida opõe-se ao uso 
falso de liberdade religiosa para atingir grupos marginaliza-
dos nas sociedades em todo o mundo.

A�rmamos a declaração principal feita pela Conferência 
Geral em 1968 sobre as “Relações Igreja/Governo”.

Uma Declaração Sobre as Relações Igreja-Governo e 
Educação 

Acreditamos no princípio da educação pública universal 
que oferece oportunidades educacionais iguais e fortes para 
todas as crianças e jovens, garantindo, assim, uma cidadania 
iluminada. A�rmamos o nosso apoio às instituições educa-
cionais públicas. Apoiamos também o direito dos cidadãos 
em estabelecer e manter escolas privadas a partir de recursos 
privados desde que essas escolas alcancem os padrões públi-
cos de qualidade. Essas escolas contribuíram, de facto, com 
a sociedade. Não apoiamos a expansão ou o fortalecimento 
das escolas privadas com fundos públicos. Além disso, so-
mos contra o estabelecimento ou o fortalecimento de escolas 
privadas que prejudicam o sistema de escola pública ou que 
contrariam a política pública válida.

Somos especi�camente contra créditos tributários das 
mensalidades, vouchers escolares, ou qualquer outro mecanis-
mo que permita, directa ou indirectamente, os fundos gover-
namentais em apoiar escolas religiosas em níveis primários 
ou secundários. Pessoas de uma fé especí�ca deveriam ser 
livres para usar seus próprios fundos para fortalecer o sistema 
de crença do seu grupo religioso em particular. Não deveriam, 
contudo, esperar que todos os contribuintes, inclusive aqueles 
que aderem à outros sistemas de crença religiosa, a prover 
fundos para ensinar visões religiosas com as quais eles não 
concordam.

Reconhecemos que pessoas de todas as origens religiosas 
possam ter uma visão da natureza da realidade suprema, o que 
ajudaria a enriquecer a vida comum. Assim sendo, é essencial 
que as escolas públicas levem a sério a integridade religio-
sa de cada criança con�ada sob os seus cuidados. As escolas 
públicas talvez não estabeleçam de forma adequada uma for-
ma preferida de religião para exercícios comuns de culto, ob-
servação religiosa, ou estudo. Ao mesmo tempo, no entanto, 
a educação deveria prover uma oportunidade para o exame de 
algumas das várias tradições religiosas da humanidade.

De modo a cumprir a responsabilidade do governo quan-
to a educação, por vezes o governo e as instituições educa-
cionais não públicas precisam entrar em uma relação de co-
operação. Mas os fundos público deveriam ser usados apenas 
a favor dos melhores interesses de toda a sociedade. Deve-se 
manter uma cautela extrema para garantir que as instituições 
religiosas não recebam qualquer assistência directa ou indi-
recta para a manutenção de sua expressão religiosa ou a ex-
pansão de seus recursos institucionais. Esses fundos devem 
ser usados para expressar o objetivo de cumprir a responsabi-
lidade pública estritamente, e devem estar sujeitos à respons-
abilidade pública. O princípio aplica-se a outras organizações 
e instituições religiosas na sociedade.

A liberdade de inquérito é um fundamento do �oresci-
mento intelectual mas que representa também um risco 
para ideias, crenças, programas e instituições estabelecidos. 
Aceitamos que o risco na fé que toda verdade é de Deus. 
Faculdades e universidades podem melhor desempenhar suas 
tarefas vitais ao acrescentar conhecimento e a percepção 
da verdade em uma atmosfera de uma liberdade acadêmica 
genuína.

A�rmamos o princípio que a liberdade de inquérito, para 
discutir e ensinar, deve ser regulada pela auto-disciplina do 
estudante e o exame crítico de ideias no contexto do diálogo 
público livre, em vez da censura pelos supervisores, conselhos 
escolares, ou qualquer controle imposto por igrejas, governos 
ou outras organizações. Durante o processo educacional, os 
indivíduos têm o direto de sentir adequadamente por eles mes-
mo o que eles acreditam ser real, importante, útil e satisfatório.

A liberdade de inquérito, para discutir e ensinar é melhor 
preservada quando faculdades e universidades não depen-
dem de uma base única ou em escassos recursos de apoio. 
Quando uma instituição educacional depende de várias fon-
tes de apoio �nanceiro, e onde esses recursos tendem a ser 
equilibrados, a instituição está em uma posição para resistir 
pressões indevidas sobre o controle exercido de qualquer uma 
das fontes de apoio. No caso de faculdades e universidades 
relacionada à igreja, acreditamos que as mensalidades; bolsas 
de estudo; retorno de investimento; legados; pagamentos por 
serviços prestados; empréstimos; subsídios governamentais; 
e prendas de indivíduos, associações empresariais, fundações, 
e igrejas deveriam ser procuradas e aceitas na maior varie-
dade possível. Deve-se exercer cautela para garantir que todo 
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o apoio de qualquer um dessas fontes seja livre de condições 
que prejudiquem a faculdade ou universidade na manutenção 
da liberdade de inquérito e expressão de suas faculdades e 
alunos. Faculdades e universidades patrocinadas pela igreja 
devem ser livres para receber �nanciamento governamental 
e, ao mesmo tempo, seguirem cientes da supervisão de acom-
panhamento do governo que pode prejudicar, ameaçar ou afe-
tar negativamente a atmosfera religiosa ou a independência 
das instituições educacionais patrocinadas pela igreja.

Nenhuma instituição educacional superior patrocinada 
pela igreja deveria tornar-se tão dependente de subsídios gov-
ernamentais, projectos de pesquisa ou programas de apoio, de 
forma a prejudicar sua liberdade académica, inibir a respons-
abilidade pela crítica social (inclusive críticas a governos), ou 
a negação de seus valores espirituais.

A liberdade necessária para a existência de uma facul-
dade ou universidade no sentido clássico pode ser igualmente 
ameaçada por outras forças que não da natureza e fonte do 
apoio �nanceiro da instituição, tais como exigências governa-
mentais de juramentos de lealdade dos professores e alunos, 
interferência pública com o �uxo livre de informação, ou out-
ras forças dentro ou fora do governo. 

Com relação à instituições ligadas à igreja, lamentamos 
qualquer tentativa eclesiástica em manipular o inquérito ou a 
disseminação de conhecimento, usar a comunidade académi-
ca para a promoção de qualquer ponto de vista particular, 
exigir juramentos de lealdade eclesiásticos destinados para 
proteger alegações verdadeiras celebradas, ou inibir as activi-
dades de ação social dos membros da comunidade acadêmica. 
Clamamos a todos os membros da Igreja Metodista Unida, 
em qualquer capacidade que possam estar a servir, a serem es-
pecialmente sensíveis às necessidades de protecção de liber-
dade individual e institucional no contexto da comunidade 
académica.

Pode haver circunstâncias ou condições em que as for-
mas tradicionais de imunidade tributária atribuídas à facul-
dades e universidades possam ser uma exigência necessária 
para sua liberdade. Assim sendo, exortamos pela continuação 
da política pública de concessão de imunidades tributárias ra-
zoáveis e não discriminatórias a todas as faculdades e univer-
sidades privadas, inclusive aquelas ligadas à igreja.

Acreditamos que as faculdades e as universidades de-
veriam considerar os benefícios, serviços e protecções que 
recebem da comunidade e suas agências governamentais e 
deveriam examinar suas obrigações com a comunidade à luz 
desse apoio. Acreditamos ser imperativo que todas as institu-
ições de educação superior ligadas à igreja determinem por 
iniciativa própria quais os benefícios, serviços e oportuni-
dades que elas deveriam oferece para a comunidade como 
um todo, de forma diferente de suas constituições normais 
de campus.

Uma Declaração Sobre as Relações Igreja-Governo e 
Capelanias Governamentais 

As capelanias institucionais militares e públicas re�etem 
os esforços para tratar das necessidades religiosas das pessoas 
para quem as igrejas e os governos são responsáveis.  Dentro 
de tal tarefa ampla e complexa existem tensões reais e sérias 
que produzem inquietações genuínas por parte dos o�ciais do 
governos e líderes da igreja. São necessárias paciência e ha-
bilidades para tratar dessas tensões com compreensão e sem 
comprometer a liberdade religiosa.

Acreditamos que existem padrões éticos e jurídicos que 
devem ser observados pelos governos no estabelecimento e 
operação de capelanias públicas. No mínimo, esses padrões 
são os seguintes:

Primeiro, a única obrigação dos governos é garantir a di-
sponibilidade de oportunidades para o pessoal militar, pacien-
tes de hospitais, e presos em instituições penitenciárias para 
o engajamento em louvor religioso ou ao acesso a cuidados 
religiosos.

Segundo, a participação em atividades religiosas deve ser 
na base puramente voluntária; não deve haver penalidades ou 
compensações pela participação.

Terceiro, nenhum tratamento preferencial deve ser dado 
a qualquer igreja, denominação, ou grupo religioso em par-
ticular no estabelecimento e na administração das capelanias 
governamentais.

Quarto, cuidados consideráveis devem ser exercidos na 
designação dos capelães de forma a não serem identi�cados 
como responsáveis da moral. Deve-se ter cautela, do mesmo 
modo, para evitar que capelães sejam atribuídos a tarefas não 
claramente relacionadas à suas tarefas primárias.

Os padrões devem ser mantidos para proteger a integ-
ridade, tanto da igreja como dos governos. A prática de re-
crutamento de capelanias governamentais com pessoal do 
clero que tenham endosso eclesiástico deve ser continuado. 
A prática de encerrar os serviços de tal pessoal a qualquer 
momento onde for necessário para endosso eclesiástico a ser 
retirado também deve ser continuado. A supervisão do pes-
soal do clero no desempenho de seus serviços religiosos nas 
capelanias do governo deve, claramente, tornar-se efectiva 
através dos canais eclesiásticos com a cooperação de agên-
cias públicas e as instituições envolvidas. No desempenho 
dessas funções administrativas, as igrejas e agências gover-
namentais têm uma obrigação de serem justas e responsáveis 
e garantir que o processo devido é observado em todos os 
procedimentos.

O papel do capelão governamental deve ser principal-
mente pastoral, mas com papéis sacerdotais, proféticos e 
de ensinamento. O capelão tem uma obrigação em desem-
penha esses ministérios em um contexto ecumênico mais 
amplo possível. Um capelão é responsável pelo bem-estar 
espiritual e pela vida religiosa de todo o pessoal da unidade 
militar ou da instituição pública ao qual ele ou ela foi des-
ignado.
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Existem muitas pessoas, e alguns grupos, cuja as práti-
cas religiosas pessoais ou para quem as regras da igreja tor-
nam impossível para eles aceitar o ministério direto de um 
capelão em particular. Os capelães, em toda a extensão de 
seus poderes, têm uma obrigação em assegurar o culto por 
essas pessoas ou grupos. O capelão deve responder perguntas 
especí�cas pelos membros de grupos de �eis e outros além do 
seu. Capelães devem saber os princípios básicos de suas de-
nominações de forma a proteger esses membros na expressão 
e no desenvolvimento da fé. A ausência de espírito provincia-
no por parte do capelão é mais do que uma atitude; necessita 
do conhecimento especí�co, detalhado e preciso sobre muitas 
religiões.

As igrejas deveriam esforçar-se para tornar capelanias 
públicas expressões integrais de seu ministério e deparar-se 
com as implicações disso quando a supervisão e orçamen-
to. O capelão representa a igreja ao a�rmar a dignidade de 
todas as pessoas no serviço militar através da função do 
capelão em apoiar a liberdade religiosa e a consciência. 
Toda indivíduo existe dentro de um conjunto maior de va-
lores do que os valores militares, e dentro de um espectro 
maior de responsabilidade do que os criados por ordens 
militares. 

O capelão é o portador do evangelho para a�rmar a liber-
dade do indivíduo e representa A Igreja Metodista Unida 
naquele ponto de tensão. Se a liberdade do evangelho esti-
ver comprometida ou limitada pode ser resultado de pressões 
externas ou submissão interna, ou ambos. A falha em man-
ter a liberdade do evangelho encontra-se dentro de qualquer 
sistema humano ou em qualquer indivíduo. É tarefa da igreja 
confrontar instituições proféticas ou capelães que comprome-
tem o evangelho. A Igreja Metodista Unida oferece presença, 
supervisão e apoio aos capelães que arriscam o ministério em 
tais condições.

Existem graus de tensão nos arranjos actuais onde um 
capelão é um o�cial comissionado das forças armadas ou um 
empregado de uma instituição pública. Dessa forma, ele ou 
ela é um membro da equipa do comandante milita ou do di-
rector da instituição pública envolvida. Os regulamentos e 
manuais do governo descrevem-no, ou descrevem-na, como 
um conselheiro sobre religião, moral, ânimo e bem-estar. 
Assim sendo, acreditamos ser dever do capelão em �delidade 
aos seus compromissos religiosos actuar de acordo com sua 
consciência e a fazer com que tais pontos de vista sejam con-
hecidos em questões organizacionais afectando o bem-estar 
total das pessoas sobre quem o capelão tiver qualquer re-
sponsabilidade. O capelão tem a obrigação e deveria ter a 
oportunidade para expressar sua dissidência dentro das es-
truturas com quais o capelão trabalha, em situações onde ele 
ou ela sentirem ser necessário. Com relação a tais questões, 
é obrigação dos órgãos religiosos oferecer apoio total ao 
capelão.

As igrejas devem incentivar os capelães a serviço das 
forças armadas a resistirem a exaltação do poder e seu exer-
cício para o seu próprio bem. Devem também incentivar os 
capelães a serviço em instituições públicas a manter a sensib-
ilidade quanto às angústias humanas. As igrejas e os capelães 
tem uma obrigação de falar clara e conscientemente contra 
o espírito imperdoável e intransigente em pessoas e nações 
sempre e onde surgir.

Uma Declaração Sobre as Relações Igreja-Governo e 
Isenção Fiscal

Acreditamos que os governos reconhecem a categoria 
singular das instituições religiosas. Estar nesta categoria sin-
gular não é um privilégio mantido por essas instituições para 
seus benefícios próprios ou auto-glori�cação, mas um recon-
hecimento da identidade especial destinado a proteger sua 
independência e permitir que sirvam à humanidade de uma 
forma não esperada por outros tipos de instituições.

Exortamos as igrejas a considerarem pelo menos os se-
guintes factores na determinação de sua resposta quanto à is-
enção de impostos sobre a propriedade.

1. responsabilidade de contribuir adequadamente para 
serviços essenciais oferecido pelo governo; e

2. o perigo das igrejas tornarem-se tão dependentes do 
governo que comprometam sua integridade ou falhem ao ex-
ercer sua in�uência determinando sobre política pública.

Uma Declaração Sobre a Participação da Igreja na 
Prestação de Serviços Sociais 

Acreditamos que todas as organizações e recursos do sec-
tor privado, assim como aqueles dos governos, devem ser le-
vados em consideração na formulação e execução de políticas 
de bem-estar social.

Reconhecemos que os órgãos governamentais adequa-
dos têm o direito de estabelecer os padrões mínimos para 
todas as agências públicas e privadas de bem-estar social. 
Acreditamos que nenhuma agência privada, devido às suas 
a�liações religiosas, deveria ser isenta de qualquer exigência 
de tais padrões.

A provisão de material de apoio governamental para 
as agências ligadas à igreja levanta, inevitavelmente, 
questões importantes do estabelecimento religioso. Em 
reconhecimento, contudo, de que algumas agências de 
saúde, educação e bem-estar foram fundadas pelas igrejas 
sem considerar a catequização religiosa, consideramos que 
tais agências podem, sob certas circunstâncias, ser canais 
para programas públicos nesses campos. Quando o gover-
no oferece apoio a programas administrados por agências 
privadas, ele tem a mais séria obrigação de estabelecer e ex-
ecutar padrões que garantam a administração equitativa de 
tais programas e a responsabilidade de tais agências quanto 
a autoridade pública. Em particular, acreditamos que recur-
sos governamentais não deveriam ser oferecidos a qualquer 
agência ligada à igreja a menos que se cumpra o seguinte 
critério mínimo:
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1. Os serviços a serem prestados pela agência ligada à ig-
reja deve cumprir uma necessidade genuína da comunidade.

2. Os serviços da agência deverão ser elaborados e ad-
ministrados de tal forma a evitar servir um objectivo sectário 
ou de interesse.

3. Os serviços a serem prestados pela agência deveram 
estar disponíveis para todas as pessoas sem distinção de raça, 
cor, origem de nacionalidade, credo, ou convicção política.

4. Os serviços a serem prestados pela agência deverão 
ser desempenhados de acordo com os padrões pro�ssionais e 
administrativos aceitos.

5. Habilidade, competência, e integridade no desempen-
ho de tais funções devem ser as principais considerações no 
emprego de pessoal e não deve ser substituído por qualquer 
exigência de a�liação religiosa.

6. O direito à negociação coletiva deve ser reconhecido 
pela agência.

Reconhecemos que todos os valores envolvidos na pro-
moção de uma agência de bem-estar social por uma igreja 
pode não ser totalmente expresso se aquela agência deve per-
manentemente contar com o acesso a recursos governamen-
tais para sua existência. Estamos, igualmente, cientes que sob 
certas circunstâncias, a promoção de uma agência de bem-es-
tar social por uma igreja pode inibir o desenvolvimento de 
serviços de bem-estar abrangente na comunidade. Assim 
sendo, a igreja e a agência devem escolher qual o padrão de 
serviço a oferecer: (1) canalização de serviços padronizados 
e convencionais fornecidos ou apoiados pelo governo, ou (2) 
tentativa de ministérios experimentais ou não convencionais 
e críticas aos programas governamentais quando provarem 
ser inadequados. Acreditamos que esses dois padrões sejam 
difíceis, se não impossíveis, de combinar na mesma agência e 
que a escolha entre eles deve ser realizada antes da dependên-
cia dos recursos governamentais torne o primeiro padrão 
irreversível. Nos seus esforços em atender as necessidades 
humanas, as igrejas não deveriam nunca permitir suas preocu-
pações com programas remediais sob sua própria direção para 
divergi-los ou divergir a comunidade maior na busca comum 
para soluções básicas. Ao tratar da eliminação das condições 
de pobreza e fome, as igrejas não deveriam participar em 
programas que contribuem na promoção da dependência ou 
incorporar comportamentos e práticas que não consigam pro-
mover a auto-su�ciência.

Acreditamos que as igrejas têm uma obrigação mor-
al em desa�ar violações de direitos humanos dos pobres e 
marginalizados. Deveriam direccionar seus esforços a favor 
da ajuda para os pobres superarem a incapacidade que torna 
possível essas violações dos direitos civis. Especi�camente, 
igrejas deveriam protestar tais políticas e práticas por parte 
da equipa do bem-estar como invasões de privacidade não 
justi�cadas e oposição quanto às exigências de frequentar as 
atividades da igreja de forma a terem direito aos serviços 
sociais.

Uma Declaração Sobre a Participação da Igreja nos 
Assuntos Públicos

Reconhecemos que as igrejas existem dentro de um 
órgão político, juntamente com outras várias formas de as-
sociação humana. Assim como outros grupos sociais, sua ex-
istência afeta, e é afetada, por governos. Acreditamos que as 
igrejas têm o direito e o dever de falar e agir corporativamente 
nessas questões de política pública envolvendo moral básica 
ou questões ou assuntos éticos. Qualquer conceito sobre, ou 
acção pertinente a, relações igreja-governo que negue às ig-
rejas seu papel no órgão político afecta o âmago da liberdade 
religiosa.

A tentativa de in�uenciar a formação e a execução de 
política pública em todos os níveis governamentais é, muitas 
vezes, o meio mais e�caz disponível às igrejas para manterem 
perante a humanidade o ideal de uma sociedade em que o 
poder e a ordem existem para servir os motivos de justiça e 
liberdade para todos os indivíduos. Através de tal acção social 
as igrejas geram novas ideias, questionam certos objectivos e 
métodos, e ajudam a reorganizar a ênfase em certos valores de 
formas que facilitam a adopção e a implementação de políti-
cas e programas especí�cos que promovam os objectivos de 
uma sociedade responsável.

Acreditamos que qualquer acção que negue à igreja o di-
reito de agir corporativamente em questões de política públi-
ca ameaça a liberdade religiosa. Assim sendo, somos contra 
a inclusão de igrejas em qualquer tentativa in�uenciadora de 
divulgação de legislação.

Isso não signi�ca, de forma alguma, que pretendemos es-
conder ações tomadas pela igreja em questões públicas. Pelo 
contrário, somos, normalmente, orgulhosos de tais acções. 
Contudo, isso é um reconhecimento que a igreja já está re-
spondendo à membros que solicitam informações com res-
peito às acções da igreja sobre questões públicas. De facto, 
de acordo com a legislação aprovada pela Conferência Geral 
de 1976, A Igreja Metodista Unida já possui sua provisão de 
divulgação de in�uência.

No entanto, é praticamente outra questão, o governo in-
sistir em saber tudo sobre o que a igreja está a dizer em suas 
comunicações internas com seus próprios membros.

Além disso, se o governo insistir em saber tudo o que a 
igreja está a fazer sobre questões de políticas públicas durante 
um certo período de tempo e impuser uma sentença criminal 
por violações, isso poderia inibir a religião ao ponto da igreja 
estar tentada a limitar gravemente suas atividades pra evitar a 
não conformidade.

Se o governo for exigir que grupos religiosos mantenham 
os registos onerosos e fazer relatórios volumosos, e existir 
dúvidas se as igrejas estão ou não em conformidade, as au-
toridades federais estariam autorizadas a agir e veri�car os 
registros e arquivos das igreja. Essa acção representaria, sem 
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dúvida, um enredamento governamental excessivo com a re-
ligião.

Por esses motivos, somos contra as medidas de provisão 
de divulgação de in�uência para as igrejas.  Em sua forma 
mais restrita, legislações como essa inibiriam nosso exercício 
livre da religião. Seria impossível para a igreja estar em con-
formidade com certas provisões, sujeitando, desse modo, os 
líderes da igreja à penalidades criminais.

Acreditamos que as igrejas devem comportar-se respon-
savelmente no cenário dos assuntos públicos. O comporta-
mento responsável exige adesão às normas substantivas e pro-
cessuais eticamente sólidas.

As igrejas deveriam buscar aumentar e esclarecer as bas-
es éticas do discurso público e identi�carem e de�nirem as 
consequências previstas das escolhas de política pública di-
sponíveis.

Na participação do cenário dos assuntos públicos, as 
igrejas não são inerentementes superiores aos outros partic-
ipantes; consequentemente as posturas que elas tomam em 
certas questões de política pública não estão acima de ques-
tionamentos ou críticas.

O comportamento responsável no cenário dos assuntos 
públicos exige que as igrejas aceitem o facto de que, ao li-
darem com assuntos complexos de política pública, as boas 
intenções e os ideais altos precisam ser combinados com mui-
to conhecimento prático e técnico quanto possível.

Outra norma de comportamento responsável deriva do 
facto que nenhuma política pública que possa ser endossa-
da pelas igrejas a qualquer momento no tempo deveria ser 
considerada como uma expressão maxima da ética Cristã na 
sociedade. As igrejas não deveriam presumir que qualquer pa-
drão social particular, ordem política ou ideologia económica 
represente a manifestação da ética Cristã.

Quando as igrejas conversam com o governo, elas tam-
bém têm a responsabilidade de conversar com seus própri-
os membros. O cultivo de uma opinião pública eticamente 
informada é especialmente importante nas congregações lo-
cais. É essencial ao comportamento responsável que os pro-
cedimentos sejam estabelecidos e mantidos para garantir uma 
discussão completa, franca e informada por grupos religiosos 
dentro do cenários dos assuntos públicos. No actual período 
de tempo da história da humanidade, atenção deveria ser dada 
à dignidade de cada indivíduo, e apelos devem ser feitos às 
consciências de todos os indivíduos. As igrejas devem recon-
hecer e respeitar o papel dos leigos assim como do clero na 
determinação de seus comportamentos no cenário dos assun-
tos públicos.

Devido ao seu comprometimento com a unidade, e no 
interesse de uma estratégia e�caz, as igrejas deveriam, ao 
máximo possível, coordenar seus próprios esforços e, quando 
adequado, cooperar com outras organizações quando na bus-
ca de in�uenciar correctamente a formação e a execução de 
política pública em todos os níveis governamentais.

Por �m, as igrejas não deveriam buscar utilizar os proces-
sos de assuntos públicos para expandir seus próprios interess-
es institucionais para obter privilégios para si mesmos.

O Metodismo Unido faz parte da igreja universal. Na 
formulação e expressão da voz Metodista Unida em assun-
tos públicos, devemos ouvir as preocupações e as visões dos 
membros da igreja e das igrejas em todas as nações. É imper-
ativo que nossas expressões e ações sejam informadas pela 
participação na igreja universal.

Com referência especial à Igreja Metodista Unida e os 
assuntos públicos, expressamos as seguintes convicções: As 
unidades de conexão da denominação (tal como Conferência 
Geral, conferência jurisdicional, conferência anual, congre-
gação local, ou a junta geral ou agência) deveriam continuar 
a exercitar o direito de defender as políticas governamen-
tais que envolvem questões ou problemas básicos morais ou 
éticos. Ao exercitar esse direito, cada unidade de conexão, 
ou qualquer outro grupo o�cial dentro da Igreja Metodista 
Unida, deve sempre explicitar a quem ou em que nome fala ou 
actua no cenário dos assuntos públicos. Apenas a Conferência 
Geral é competente para se pronunciar ou actuar em nome da 
Igreja Metodista Unida.

Fundamentação:
Essa petição esclarece as relações igreja-governos, e 

apresenta as questões principais da liberdade religiosa no 
contexto dos direitos humanos. A petição trata de questões 
contemporâneas urgentes em que a liberdade religiosa é us-
ada para desa�ar os direitos humanos e civis. Articula uma 
forte declaração de liberdade religiosa adequada para a igreja 
global.

R5031.

Número de petição: 20638-CA-R5031-G; Lomperis John – 
Valparaiso, IN, EUA. 

Nenhum Apoio da Igreja para Drogas 
e Prostituição

Emendar Resolução No. 5031, Humanização da Justiça 
Criminal, ao EXCLUIR texto do segundo parágrafo sob a 
secção “Leis e Penalidades Criminais” como a seguir:

. . .
A criminalização de condições ou comportamentos pes-

soais perpetua a disparidade racial injusta, a discriminação 
entre classes e a estigmatização e desperdiça os recursos 
necessários para outros �ns. Como tal, a igreja apoia a revo-
gação de leis que criminalizem condições ou comportamentos 
pessoais. Entre os exemplos encontram-se a mendicidade, in-
digência, dependência de jogo, embriaguez em público, con-
sumo de drogas, prostituição  e manifestação de orientação 
sexual real ou percebida ou actividade sexual consensual. 
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Além disso, os indivíduos forçados ou coagidos a comporta-
mentos criminosos não deverão ser criminalizados. . . .

Fundamentação:
Essa linguagem tão ampla exortando o apoio da igreja 

para a legalização de TODAS as drogas e prostituição é uma 
postura radical, constrangedora. A normalização do uso de 
drogas é especialmente prejudicial para as crianças. A pros-
tituição desumaniza o presente de Deus do sexo, explora 
sempre os corpos das pessoas como mercadorias, está inextri-
cavelmente ligada ao trá�co de seres humanos, e é ilegal em 
49 estados dos Estados Unidos.

R5071.

Número de petição: 20555-CA-R5071-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Reforma Financeira de Campanha Eleitoral

Alterar o parágrafo 6:
Apelamos a todos os Metodistas Unidos para trabalharem 

nos seus próprios países para criar apoios para medidas que 
acabariam com a avalanche de dinheiros de interesses espe-
ciais para campanhas políticas e trazer restaurar a integridade 
da tomada de decisão.

Fundamentação:
Essa petição renova a Resolução No. 5071 a expirar, que 

rea�rma o apelo pela ética na vida e nas negociações �nan-
ceiras do quadro público e enfatiza a necessidade de reforma 
de campanha �nanceira.

R9999.

Número de petição: 20539-CA-R9999-G; Blackadar, John – 
Bow, NH, EUA, pela Conferência Anual de New England. 

Excluir a Dívida Governamental dos Países En-
volvidos com Ocupações Militares Prolongadas

CONSIDERANDO QUE, Amós 5:24 diz “Em vez dis-
so, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro 
perene” e Salmos 103:6 diz: “O Senhor faz justiça e juízo a 
todos os oprimidos” e

CONSIDERANDO QUE, A Igreja Metodista Unida, 
através de suas agências gerais e conferências anuais, es-
forçou-se em ser responsável aos nossos Princípios Sociais 
através do controlo contra investimentos de ocupações mil-
itares, e

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais da 
Igreja Metodista Unida (¶ 165D) declara “. . . nós apoia-
mos as Nações Unidas e seus organismos a�ns, o Tribunal 
Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional Criminal 

como os melhores instrumentos em existência para o alcance 
de uma justiça e lei universais,” e 

CONSIDERANDO QUE, três nações têm mantido su-
jeitas populações sob ocupação militar prolongada: Israel tem 
ocupado os territórios Palestinos desde 1967, a Turquia tem 
ocupado Chipre do Norte desde 1974, e Marrocos tem ocu-
pado o Saara Ocidental desde 1976, negando, dessa forma, 
às populações sujeitas suas auto-determinações na violação 
do sistema estabelecido na Carta das Nações Unidas e a Lei 
Internacional em geral, e

CONSIDERANDO QUE, as potências ocupantes acima 
mencionadas foram nomeadas pelas resoluções do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas e/ou pelas sentenças do 
Tribunal Internacional de Justiça como estando envolvidas 
em ocupações militares prolongadas e são, dessa forma, vi-
oladoras da lei internacional e são responsáveis por abusos 
dos direitos humanos, geralmente incluindo a redução de 
assistência alimentar aos refugiados, a não protecção de in-
divíduos civis, o con�sco de terras, a demolição de casas, e a 
violência contra civis, e

CONSIDERANDO QUE, a dívida do governo (também 
denominada dívida soberana), especialmente mantida em 
títulos denominados moeda internacional, são fundos irres-
tritos que um governo usa de acordo com seu próprio critério 
e sem qualquer mecanismo formal de defesa por parte do tit-
ular do título, ao contrário de estoques que representem um 
interesse de propriedade em uma corporação e oferecer uma 
plataforma em defesa de mudanças, e 

CONSIDERANDO QUE, titulares da dívida governa-
mental de países cúmplices em ocupações militares prolonga-
das estão, efectivamente, a �nanciar os altos gastos militares 
daqueles governos que são necessitados pela ocupação militar 
e os titulares daquela dívida estão, portanto, a ganhar dinheiro 
na forma de juros de pagamentos de abusos dos direitos hu-
manos e violações da lei internacional naqueles países, e 

CONSIDERANDO QUE, Wespath Bene�ts and 
Investments, o titular dos fundos de pensão dos Metodistas 
Unidos (formalmente chamado de Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde), em sua diretriz de investimento de direit-
os humanos diz "Wespath pode também excluir de investimen-
to a dívida soberana de qualquer país a demonstrar um padrão 
prolongado e sistemático de abusos dos direitos humanos," 

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Geral 
orante clame todas as juntas e agências de toda a conexão e 
seus próprios administradores de investimento a contribuírem 
com a linguagem explícita de suas diretrizes de direitos hu-
manos com relação à dívida governamental de forma a excluir 
esses governos de manterem ocupação militar prolongada que 
foram sujeitas às resoluções das sentenças do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas e/ou do Tribunal Internacional 
de Justiça, e para alinharem seus portfolios de acordo, evitan-
do a dívida governamental de cada país até o momento em 
que cada governo acabe com as ocupações militares
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R9999.

Número de petição: 20612-CA-R9999; Hodge, Jeffrey – 
Liverpool, NY, EUA, para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque. 

Redução de Recursos na Construção

CONSIDERANDO QUE, nós humanos temos a tarefa de 
cuidar das coisas vivas da criação (Gênesis 1:28)  e

CONSIDERANDO QUE, somos feito à imagem de Deus 
(Génesis 1:26-27) e portanto devemos tomar esse  cuidado 
não de forma exploradora ou para nosso próprio ganho mas, 
em vez disso, com o mesmo amor e cuidado que Deus tem  
por toda a criação e o conhecimento que uma parte integral da 
salvação de Deus é tudo o que “tenham vida, e a tenham com 
abundância” (João 10:10); e 

CONSIDERANDO QUE, os nossos Princípios Sociais 
(Disciplina ¶ 160) a�rmam que “Toda criação é do Senhor, e 
nós somos responsáveis pelas formas que a usamos e abusa-
mos. Recursos hídricos, eólicos, do solo, minerais, energéti-
cos,  plantas, vida animal, e espaço devem ser valorizados 
e conservados pois são a criação de Deus e não apenas por 
serem úteis aos seres humanos”; e

CONSIDERANDO QUE, o Livro de Resoluções, #1035, 
declara que “Nós percebemos a justiça climática não ape-
nas como uma preocupação ambiental ou económica, mas, 
em vez disso, como uma profunda preocupação ética e es-
piritual que a  Igreja deve tratar de forma que a vida abun-
dante seja garantida para nossos �lhos e as gerações futuras” 
e  clama “todas as instituições, organizações e igrejas locais 
Metodistas Unidas a incorporarem a gestão climática . . . nos 
projectos de instalações.”

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Anual da 
Alta de Nova Iorque faça a petição na Conferência Geral de 
2020 para resolver o seguinte:

• que todas as instituições, organizações, e igrejas locais 
Metodistas Unidas pre�ram a modi�cação das estruturas ex-
istentes ao invés da demolição e substituição com novas con-
struções sempre que a escolha estiver disponível.

• que a mesma deve priorizar medidas que diminuam a 
pegada ambiental e a con�ança em recursos energéticos não 
renováveis sempre que adições ou modi�cações sejam feitas 
em estruturas existentes.

•  que a mesma deve apoiar o estabelecimento de inventi-
vos �nanceiros dentro e fora da igreja para a modi�cação das 
estruturas existentes em vez de novas construções.

R9999.

Número de petição: 20613-CA-R9999-G; Poujade, Doral – 
Portland, OR, EUA. 8 Petições Similares

Proteger o direito para tratar paci�camente 
das injustiças

CONSIDERANDO QUE, os Metodistas Unidos e outras 
comunidades religiosas há muito buscam tratar da injustiça 
utilizando meios não violentos apenas, e 

CONSIDERANDO QUE, medidas como boicotes têm, 
comprovadamente, sido instrumentos úteis no auxílio de 
mudanças sociais construtivas, como evidenciado pelo mov-
imento pelos direitos civis nos Estados Unidos e a campanha 
contra o apartheid na África do Sul, e

CONSIDERANDO QUE, os boicotes são formas pro-
tegidas constitucionalmente de livre expressão nos Estados 
Unidos e em muitos outros países, e

CONSIDERANDO QUE, a Coalisão Nacional das 
Organizações Cristãs na Palestina emitiu uma solicitação a 
pedir aos órgãos das igrejas em todo o mundo para consider-
ar, em oração, o aumento do apoio aos direitos humanos de 
todos os grupos étnicos e órgãos religiosos na Terra Santa, 
em especial os direitos das minorias étnicas, minorias reli-
giosas incluindo os Cristãos, crianças que foram presas, as-
sim como o direito a protestar de forma não violenta sobre 
os direitos básicos, e assim fazê-lo tanto em acções como em 
palavras, e

CONSIDERANDO QUE, em 2012 a Conferência Geral 
Metodista Unida aprovou a resolução “Opposition to Israeli 
Settlements in Palestinian Land” [Oposição aos assenta-
mentos Israelitas em terras Palestinas] (2016 MU Livro de 
Resoluções #6111), que clama a “todas as nações a proibirem 
. . . a importação de produtos produzidos por empresas nos 
assentamentos Israelitas em terras Palestinas,” ou seja, clama 
por um boicote internacional dos assentamentos, e 

CONSIDERANDO QUE treze conferências anuais 
Metodistas Unidos clamaram nas suas próprias conferên-
cias e/ou denominação a considerar a alienação das empre-
sas que apoiam e lucram da ocupação israelita em terras 
Palestinas, e 

CONSIDERANDO QUE, em 2016 a Junta Geral de 
Pensão e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista Unida 
(Wespath) anunciou que cinco bancos Israelitas seriam ex-
cluídos dos seus portefólios de investimentos após terem 
anunciado anteriormente que seriam alienados de uma em-
presa a cuidar das prisões Israelitas, e 

CONSIDERANDO QUE, onze conferências anuais da 
Igreja Metodista Unida e uma jurisdição votaram especi�ca-
mente para a�rmar o direito a tratar paci�camente da injustiça 
através de boicotes, alienações e sanções, e 

CONSIDERANDO QUE, uma onda recente de medidas 
governamentais foi proposta ou foi aprovada em várias legis-
lações estaduais impondo penalidades aos cidadãos e empre-
sas ao adoptarem o boicote, alienação e sanções, e
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CONSIDERANDO QUE, como resultado de tal legis-
lação estadual, em 2017 o direito de uma professora de uma 
escola pública Menonitas no Kansas a ser considerada para 
o emprego foi negado especi�camente por ela se ter recusa-
do a rejeitar um boicote pessoal de produtos fabricados em 
assentamentos Israelitas de acordo com a postura da igreja 
dela, e

CONSIDERANDO QUE, o Congresso Americano pro-
curou condenar o�cialmente o uso de métodos económicos 
consagrados para tratar da injustiça de forma não violenta, e

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais 
Metodistas Unidos apelam a todos os Cristãos a resistirem à 
interferência governamental injusta no trabalho da igreja (¶ 
164B Livro de Disciplina), 

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Geral 
da Igreja Metodista Unida opõe qualquer interferência por 
qualquer governo local, regional ou nacional sobre o nosso 
direito a tratar da injustiça através de meios económicos não 
violentos, e

Fica resolvido ainda, que a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida exorta todas as conferências anu-
ais, congregações, e membros da igreja Metodista Unida a 
contactarem os seus o�ciais locais, regionais e nacionais 
eleitos, para comunicar essa resolução e defender contra a 
repressão de meios consagrados e não violentos para tratar 
da injustiça. 

Fundamentação:
O uso não violento de boicotes é uma forma protegida 

constitucionalmente para alcançar mudanças sociais. Esse 
direito está ameaçado por medidas do governo que pune os 
cidadãos e empresas por participarem em certos boicotes. 
A igreja precisa de se defender para recuperar esse direito 
ameaçado. 

R9999.

Número de petição: 20614-CA-R9999-G; Lomperis John – 
Valparaiso, IN, EUA. 

Sobre humildade, políticas e unidade cristã

Acrescentar uma nova resolução ao Livro de Resoluções, 
com o título “Sobre humildade, políticas e unidade cristã” 
com o texto a seguir:

CONSIDERANDO QUE, nos últimos anos houve uma 
discussão signi�cativa sobre questões de política pública den-
tro da Igreja Metodista Unida, assim como uma quantidade 
signi�cativa de retórica religiosa nas esferas políticas das so-
ciedades em torno de muitas das nossas igrejas; e

CONSIDERANDO QUE, A Igreja Metodista Unida, as-
sim como o corpo de Cristo mais amplo, inclui membros �éis 
com visões políticas bastante variadas; e

CONSIDERANDO QUE, essa diversidade deveria ser cel-
ebrada como uma força ao invés de ser ignorada ou reprimida; e

CONSIDERANDO QUE, a unidade que os Metodistas 
Unidos celebram em Cristo Jesus transcende divisões mun-
danas (Marcos 9:38-41; 1 Coríntios 1:10-25; Gálatas 3:28; 
Colossenses 3:11); e

CONSIDERANDO QUE, a nossa união como Cristãos 
baseia-se no arrependimento doa nossos pecados, aceitação 
do sacrifício expiatório de Cristo, e submissões à vontade de 
Deus conforme revelado na Escritura, em lugar de qualquer 
agenda política secular ou partidária; e

CONSIDERANDO QUE, uma máxima importante de 
John Wesley para o movimento Metodista foi “Com relação a 
todas as opiniões que não atingem a raiz do Cristianismo, nós 
pensamos e deixamos pensar” (Livro da Disciplina ¶ 103); 
and

CONSIDERANDO QUE, muitos, se não a maioria, dos 
desentendimentos sobre questões de política pública resultam 
de opiniões prudentes diferentes sobre os modos mais e�caz-
es para o avanço dos �ns comuns desejados, como melhorar 
a economia ou proteger efectivamente os cidadãos contra o 
terrorismo; e

CONSIDERANDO QUE, os ensinamentos das escrituras 
não autorizam, inequivocamente, uma posição especí�ca que 
todos os Cristãos devem tomar em cada parte da legislação 
discutida nas legislações locais, estaduais e nacionais; e

CONSIDERANDO QUE, o espírito de amor e união que 
que os Cristãos são chamados a ter uns pelos outros (João 
13:34-35; 1 Coríntios 13:1-13; Gálatas 6:1-10; Efésios 4:1-
16; Colossenses 3:12-17) situa-se num forte contraste à forte 
divisão que caracteriza a política secular; e

CONSIDERANDO QUE, existe um risco de divisão 
desnecessária e não bíblica (Romanos 13:13; Gálatas 5:19-
21) sendo injectada em algumas igrejas Metodistas Unidas e 
outras igrejas Cristãs devido às lutas sobre debates públicos 
políticos divididos cujos princípios subjacentes “não atingem 
a raiz do Cristianismo”; 

Assim sendo, �ca resolvido que a Conferência Geral a�rma, 
por esse meio, que as diferentes opiniões nos debates de políti-
ca pública geralmente “não atingem a raiz do Cristianismo”; e

Fica resolvido ainda que clamamos todo o povo Cristão 
nos domínios políticos e eclesiásticos a terem a humildade de 
serem cautelosos ao a�rmar que Deus está ao lado deles com 
relação a propostas de política pública especí�ca; e

Fica resolvido ainda, que nós seguiremos a a�rmar a im-
portância do engajamento social Cristão consciente e humilde 
em prol do avanço da justiça e do bem comum.

Fundamentação:
Isso é idêntico a uma resolução adoptada de forma es-

magadora na Conferência Geral de 2008, com a excepção da 
retirada de uma única menção ao ano de 2008 e a actualização 
de duas referências. Essa resolução foi, infelizmente, permiti-
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da a expirar em 2016. Porém, seus princípios são ainda opor-
tunos e importantes como sempre.

R9999.

Número de petição: 20615-CA-R9999-G; Plemmons, Joseph 
– Emporia, VA, EUA. 

Resolução para o resgate climático

CONSIDERANDO QUE, no princípio, Deus criou o 
mundo natural e o chamou de “bom” (Génesis 1:31);

CONSIDERANDO QUE, um dos primeiros comandos 
que Deus deu à humanidade foi manter e cuidar da criação 
(Génesis 2:15)

CONSIDERANDO QUE, em Cristo Deus reconciliou 
todas a criação à ele mesmo, não apenas as coisas espirituais 
mas também a criação física (Colossenses 1:20)

CONSIDERANDO QUE, a Terra é do Senhor (Salmos 
24:1), não nossa;

CONSIDERANDO QUE, Jesus nos avisa sobre as ter-
ríveis consequências ao servo que abusa egoisticamente da 
propriedade do senhor (Lucas 12:42-47);

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais da 
Igreja Metodista Unida declara “[a] terra inteira é criação 
de Deus e como tal possui valor inerente. Estamos cientes 
de que a utilização actual dos recursos energéticos ameaça 
esta criação nas suas próprias fundações. Como membros da 
Igreja Metodista Unida, estamos comprometidos em abordar 
a criação, a produção de energia, e em especial os recursos da 
criação de uma forma responsável, cuidadosa e económica.” 
(2016 Livro da Disciplina, Princípios Sociais ¶ 160B);

CONSIDERANDO QUE, esses mesmos Princípios 
Sociais dizem ainda “[n]ós reconhecemos o impacto global 
do descaso da humanidade com relação à 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 alterar drasticamente o clima no mundo nas próxi-
mas gerações com graves implicações ambientais, económi-
cas e sociais. Os impactos adversos da mudança climática 
global afectam de forma desproporcional os indivíduos e as 
nações menos responsáveis pelas emissões. Apoiamos, por-
tanto, os esforços de todos os governos para exigir a redução 
obrigatória das emissões de gás de estufa e para chamar to-
dos os indivíduos, congregações, empresas, indústrias e as 
comunidades para reduzirem suas emissões” (2016 Livro da 
Disciplina, Princípios Sociais ¶ 160D);

CONSIDERANDO QUE, “o Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas, um grupo de 1.300 especialistas 
cientí�cos independentes de vários países de todo o mundo 
sob os auspícios das Nações Unidas, concluiu que há mais 
de 95 por cento de probabilidade das actividades humanas 

durante os últimos 50 anos terem aquecido nosso planeta (ci-
tação de climate.nasa.gov);

CONSIDERANDO QUE, o mundo está rapidamente 
aproximando-se de um “ponto de não retorno” quando os 
efeitos catastró�cos das mudanças climáticas serão irre-
versíveis (https://www.earth-syst-dynam.net/9/1085/2018/);

Fica então, aqui resolvido que nós, o povo da Igreja 
Metodista Unida, exortamos todos os líderes mundiais – seja 
essa liderança religiosa, empresarial ou política por nature-
za – a adoptarem os planos para o mundo ser 100% neutro 
de carbono (ou carbono líquido negativo) no mais tardar até 
2050.

R9999.

Número de petição: 20616-CA-R9999-G; Bryan, James – 
Graham, NC, EUA, para a Conferência Anual da Carolina 
do Norte. 

Cuidado da criação

Acção pretendida: Acrescentar uma nova resolução ao 
Livro de Resoluções:

CONSIDERANDO QUE, a Bíblia é clara, desde Génesis 
até Revelações, tanto que incluiu na nossa descrição de tare-
fas como humanos feitos à semelhança de Deus e como dis-
cípulos de Jesus Cristo que é uma responsabilidade amar 
e cuidar de tudo que Deus fez, não apenas a humanidade. 
Deus instruiu a humanidade a "cultivar e guardar" o jardim 
(Génesis 2:15). Deus fez uma aliança com a própria terra 
(Génesis 9:13). A criação pertence à Deus: “Do Senhor é 
a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os seus habi-
tantes.” (Salmo 24:1-2). O sábado e as escrituras das colheit-
as esclarecem que os cuidados com os pobres e os cuidados 
com a terra andam de mãos dadas (Êxodo 23:10-12; Levítico 
19:9-10; 25:1-17). A desobediência da humanidade para 
Deus tem consequências negativas para a terra (Oseias 4:1-3; 
Deuteronómio 11:13-17). Jesus Cristo é o redentor não ape-
nas da humanidade mas de toda a criação (Romanos 8:18-23; 
Colossenses 1:19-20); e

CONSIDERANDO QUE, nos últimos dois anos, reper-
cussões desastrosas de mudanças climáticas têm crescido 
num ritmo alarmante, com maior frequência e intensidade. 
Tempestades classi�cadas como eventos que ocorrem a 
cada 100 e 500 anos acontecem agora com poucos anos de 
diferença, a exemplo do Furacão Florence na Carolina do 
Norte (35 mortos), incêndios na Califórnia (42 mortos), a 
Tempestade Tropical Michael na Flórida (6 mortos), e o 
Ciclone Idai na África (820 mortos). Essas tempestades são 
quebra de recordes e devastaram milhões de hectares de terra 
e deslocaram milhões de pessoas; e

CONSIDERANDO QUE, a degradação do meio ambiente 
continua em um ritmo extremamente rápido.  Em apenas um 
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exemplo, o plástico é deitado nos oceanos ao ritmo de uma car-
ga de camião por minuto, resultando numa mancha de plástico 
do tamanho do Texas no Oceano Pací�co. Até 2050, haverá 
mais toneladas de plásticos do que peixes nos oceanos; e

CONSIDERANDO QUE, o Bispo Ward, o bispo residente 
de Raleigh, Área de NC da Igreja Metodista Unida, nomeou 
um Comité de Cuidado da Criação em nível de conferência 
cuja missão é informar, equipar, liderar e inspirar a igreja quan-
to aos cuidados da criação de Deus. A nossa abordagem é pro-
mover acção e responsabilidade em todos os níveis: individual, 
familiar, congregacional, e no mundo: corporativo, local, estad-
ual, nacional e internacional. Promovemos a justiça ambiental 
equilibrada. bipartidária e com base em evidencias; e

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais 
Metodistas Unidos declaram: “Toda a criação é do Senhor, 
e somos responsáveis pelo modo como a usamos e abusa-
mos dela. . . . Deus nos fez mordomos da criação. Devemos 
cumprir com estes deveres de mordomia através de acções de 
cuidado amoroso e respeito” (¶ 160, O Livro da Disciplina. 
2016); e

CONSIDERANDO QUE, muitas acções bené�cas para 
o clima e meio-ambiente foram tomadas, porém, lamentavel-
mente, não conseguiram a resposta abrangente necessária. 
Jesus nos exorta a cuidar “dos menores desses”, contudo, a 
nossa reposta tépida vai além da nossa falha quanto a esses 
cuidados. Sendo que essas mudanças climáticas a�igem ex-
cessivamente os pobres, a nossa resposta inadequada contribui 
para a devastação das suas terras e mortes desnecessárias; 

Sendo assim, �ca agora resolvido que, A Igreja Metodista 
Unida reconhece as mudanças climáticas e suas consequên-
cias como uma questão bíblica e moral, e que exige acção 
política. Não devemos permitir que o aspecto político des-
sa questão previna a igreja de defender mudanças políticas. 
Exortamos todos os pastores e líderes da igreja a divulgarem 
o apoio a políticas e�cazes; e

Fica resolvido ainda, exortamos todas as congregações 
a serem mordomos �eis da criação ao responder às mu-
danças climáticas através da promoção de conservação de 
energia, e�ciência energética, energia renovável e tecnologia. 
Exortamos todas as congregações a adoptarem programas em 
suas instalações, e em suas casas, pela conservação de energia 
e água, e pela reciclagem de materiais que podem ser reuti-
lizados; e

Fica resolvido ainda, clamamos os legisladores em to-
dos os níveis de governo a activamente promover politicas 
que protejam o meio ambiente e desacelerem a tendência de 
aquecimento da Terra. Exortamos que ignorem as pressões 
de interesses especiais que há muito têm impedido o desen-
volvimento de políticas esclarecidas ao colocar seus ganhos 
�nanceiros em primeiro lugar; e

Fica resolvido ainda, apoiamos totalmente as con-
clusões e as acções recomendadas da Resolução referente 
às Mudanças climáticas da Conferência Anual da Carolina 

do Norte de 2017 (https://nccumc.org/ac2017/�les/2017/07 
/ncc-ac17-resolutions-�nal.pdf, pág. 1-2).
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Fundamentação:
Adaptada de uma resolução submetida pelo Comité do 

Cuidado da Criação da Conferência Anual da Carolina do 
Norte aprovada pela conferência anual de 2019, a esclarecer 
a postura da igreja quanto às mudanças climáticas e a ofere-
cer respostas práticas de �delidade para as congregações e 
indivíduos.

R9999.

Número de petição: 20617-CA-R9999-G; Urriola, Ian – 
Stephens City, VA, EUA. 

Reconhecendo o apoio Metodista Unido às 
iniciativas de novos acordos verdes globais 

e esforços legislativos

Acrescentar nova Resolução No. NOVO ao “O mundo 
natural”:
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Reconhecendo o apoio Metodista Unido às iniciativas de 
novos acordos verdes globais e esforços legislativos

CONSIDERANDO QUE, o relatório de Outubro de 2018 
entitulado “Relatório especial sobre o aquecimento global 
de 1.5 ºC” pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas e o relatório da Quarta avaliação nacional do clima 
de Novembro de 2018 constatou que —

1. a actividade humana é a causa dominante da mudança 
climática observada no último século;

2. um clima em mudança está a causar aumentos dos 
níveis do mar e um aumento nos incêndios, tempestades 
severas, secas, e outros eventos climáticos extremos que 
ameaçam a vida humana, comunidades saudáveis e in-
fraestrutura crítica;

3. o aquecimento global em ou acima de 2 graus Celsius 
ultrapassando os níveis pré-industrialização causará—

a. migração em massa a partir das regiões mais afectadas 
pela mudança climática;

b. uma perda de mais de 99% de todas os recifes de coral 
na Terra;

c. um aumento projectado em dias quentes na maioria das 
regiões da terra, com o maior aumento nos trópicos;

d. um risco mais elevado de eventos extremos ligados ao 
tempo em uma escala global;

e. um risco mais elevado do aumento do nível do mar 
e sua exposição ampliada em pequenas ilhas, áreas costeiras 
mais baixas e deltas;

f. um risco aumentado de perda e extinção de espécies e 
o impacto subsequente na biodiversidade e nos ecossistemas;

g. um impacto negativo aumentado nas populações hu-
manas que já são desfavorecidas e vulneráveis, incluindo, 
entre outras, populações indígenas, as populações pobres, e 
comunidades locais dependentes da agricultura e de meios de 
subsistência costeiros;

h. um impacto negativo aumentado na saúde humana, 
incluindo, entre outros, morbidade e mortalidade ligada ao 
calor, mortalidade ligada ao ozono, doenças vectoriais, tais 
como malaria e dengue, e impactos adversos ampliados das 
ondas de calor nas cidades;

i. um risco aumentado ao crescimento económico agrega-
do devido aos impactos da mudança climática;

j. um aumento de exposição a riscos múltiplos e com-
plexos ligados ao clima nos sectores de energia, alimentação 
e água com maiores proporções de pessoas expostas e suscep-
tíveis à pobreza na África e na Ásia; e

4. os aumentos da temperatura global devem ser manti-
dos abaixo de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industri-
alização para evitar os impactos mais severos de um clima em 
mudança, que exigirá —

a. reduções globais das emissões do efeito estufa de fon-
tes humanas de 40 a 60% nto nos níveis de 2010 até 2030; e

b. emissões globais líquidas zero até 2050;

CONSIDERANDO QUE, inverter essas tendências 
preocupantes exigirá uma ampla cooperação em escala global 
entre as instituições, governos, empresas e indivíduos;

CONSIDERANDO QUE, o mandamento da Escritura 
é claro: somos chamados para cuidar da criação de Deus 
(Génesis 2:15);

CONSIDERANDO QUE, o povo da Igreja Metodista 
Unida a�rma que—

1. “toda criação é do Senhor e somos responsáveis pelas 
formas que a usamos e a abusamos” (¶ 160, preâmbulo, de O 
Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida);

2. “água, ar, solo, minerais, recursos energéticos, plantas, 
[e] vida animal. . . deve ser valorizada e conservada pois são 
da criação de Deus e não somente porque são úteis aos seres 
humanos” (¶ 160, preâmbulo, de O Livro da Disciplina da 
Igreja Metodista Unida ); e

3. a igreja e seus membros têm a responsabilidade em 
“darem uma alta prioridade à mudança de seus estilos de 
vida no domínio económico, político, social e tecnológico 
com vista a apoiar o surgimento de um mundo mais eco-
logicamente equitativo e sustentável que leve à uma quali-
dade de vida superior para toda a criação de Deus” (¶ 160, 
preâmbulo, de O Livro da Disciplina da Igreja Metodista 
Unida);

Assim sendo, que �que resolvido, que o provo da Igreja 
Metodista Unida sinceramente apoia os esforços legislativos 
e politicos pelos governos do mundo, do mesmo modo ao 
“Novo Acordo Verde” nos Estados Unidos da América;

Fica resolvido ainda,  que o povo da Igreja Metodista 
Unida clama os líderes globais e decisores políticos, espe-
cialmente aqueles do mundo “Ocidental” e “desenvolvido”, 
que historicamente lideram o mundo nas emissões dos gases 
do efeito estufa, a tomarem medidas que reduzirão, drastica-
mente, as emissões dos gases do efeito estufa de suas nações, 
até e ultrapassando o líquido zero, de uma forma cuidadosa 
em relação às populações mais desfavorecidas e empobreci-
das em seus países e reduzir a desigualdade de renda e rique-
za;

Fica resolvido ainda,  que o povo da Igreja Metodista 
Unida clama em todos os níveis de sua constituição denom-
inacional para liderar o caminho nesse esforço através de—

1. buscar continuamente para reduzir a pegada de carbo-
no e emissões do gás do efeito estufa nas igrejas locais, dis-
tritos, conferências anuais, jurisdição, conferências centrais 
e juntas gerais e agências e seus respectivos ministérios até 
e ultrapassando o carbono neutro e o líquido zero, respecti-
vamente; e

2. situar a justiça climática, e as formas em que a justiça 
climática cruza-se com outra questão sistémica ligada à 
justiça, na vanguarda da pregação, ensinamento e ministérios 
programáticos. 
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Fundamentação:
A mudança climática representa uma ameaça existencial 

para a humanidade, e deve ser revertida de forma que seja justa 
e compassiva aos povos mais vulneráveis do mundo. Ao apoiar, 
vocalmente, os esforços legislativos que tratam disso, a igreja 
poderá estar na vanguarda dessa conversa global necessária.

R9999.

Número de petição: 20618-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Um apelo ao civismo no discurso público

Não poucas vezes o discurso público sobre temas políti-
cos e sociais tem descambado para palavras menos próprias, 
ataques pessoais, diabolização de grupos vulneráveis e uma 
desumanização generalizada em relação aos outros. Esse cli-
ma é evidente na esfera pública, na igreja e em outras áreas 
da sociedade. Isso leva a actos reais de violência contra in-
divíduos e grupos, contribui para a deterioração do civismo, 
e impede nossa busca por possíveis soluções face às questões 
complexas deparadas por nossa igreja e o mundo. 

As escrituras nos mostram outro caminho. Nunca fraque-
jando no seu empenho 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 “tam-
bém o corpo [de Cristo] não é constituído de apenas um mem-
bro, mas de muitos” (Coríntios I, 12:14) e que o seu maior 
chamamento é amar (Coríntios I, 13). As acusações falsas ou 
os ataques pessoais dos Seus detractores não impediram nem 
dissuadiram Jesus de proclamar e viver o amor incondicion-
al de Deus pelo mundo. Fiel a esta missão, o amor de Deus 
transformou o mundo. 

Façamos nós do mesmo modo. Acusações infundadas, 
denúncias enganadoras e ataques pessoais não têm lugar entre 
os chefes da igreja ou da sociedade. Deve ser posto um �m ao 
discurso que desumaniza os outros, especialmente os grupos 
mais vulneráveis. 

Deixemos que todo o mundo se transforme, começando 
pela casa de Deus.

Fundamentação:
Essa petição levanta um chamado para o civismo no dis-

curso na esfera pública. Essa urgência é ouvida exclusiva-
mente à luz dos desenvolvimentos políticos actuais em todo o 
mundo e dentro da igreja global.

R9999.

Número de petição: 20619-CA-R9999; Brown, Angela – San 
Leandro, CA, EUA. 

Reparações

CONSIDERANDO QUE, reparação por de�nição sig-
ni�ca fazer reparos por um erro feito, ao pagar em dinheiro 
ou então a ajudar aqueles que foram prejudicados;

CONSIDERANDO QUE, reparações pela escravidão 
não é um conceito novo para a América, o General William 
T. Sherman propôs pela primeira vez no �nal da Guerra 
Civil. Emitiu uma Ordem de campo especial 15 que con-
�scaria uma faixa de terra na costa de Charleston, Carolina 
do Sul, até o rio St. John na Florida com aproximadamente 
400.000 acres. Essa propriedade seria entregue às famílias de 
afro-americanos recentemente libertadas em aumentos de 40 
acres, havia também mulas desnecessárias a serem dadas, daí 
o termo “40 acres e uma mula”.  A ordem foi recusada pelo 
presidente Andrew Johnson após o assassinato do Presidente 
Lincoln;

CONSIDERANDO QUE, no início desse país, as repa-
rações aos Negros foram activamente consideradas e muitas 
vezes efectuadas. Quakers em Nova Iorque, Nova Inglaterra e 
Baltimore chegou ao ponto de fazer um contigente de mem-
bros pela compensação dos escravos que antes tinham donos 
[Historiador, Roy E. Finkenbine];

CONSIDERANDO QUE, a América, de acordo com 
a Lei de Liberdades Civis de 1988, fez reparações aos seus 
cidadãos japoneses pelos maus tratos e con�sco injusto de 
terras durante as internações da II Guerra Mundial. A legis-
lação declarava que as acções do governos foram baseadas 
em “preconceito racial, histeria de guerra, e falha de liderança 
política” ao contrário de questões legítimas de segurança;

CONSIDERANDO QUE, aproximadamente 4.000 afri-
canos e seus descendentes foram escravizados nos Estados 
Unidos após serem trazidos para cá 400 anos atrás em 1619. 
A escravidão existiu em treze colónias e aumentou signi�cati-
vamente devido à expansão da indústria do algodão no início 
de 1800; 

CONSIDERANDO QUE, a instituição da escravidão foi 
sancionada constitucionalmente e estatutariamente pelo gov-
erno dos Estados Unidos de 1789 a 1865;

CONSIDERANDO QUE, a escravidão que �oresceu nos 
Estados Unidos constituiu uma privação desumana e imoral 
sobre a vida e liberdade dos africanos. Os direitos dos ci-
dadãos africanos, a herança cultural, negou-lhes os frutos do 
seu próprio trabalho;

CONSIDERANDO QUE, a escravidão aumentou a ren-
da dos “trabalhadores têxteis, banqueiros e construtores de 
navios no norte; da classe de elite de plantadores, apanha-
dores de escravos da classe trabalhadora e negociantes de 
escravos no sul; dos agricultores de pequenas propriedades 
rurais e dos brancos pobres que não conseguiam competir 
em face da mão de obra gratuita” [A Brief History of Slavery 
That You Didn’t Learn in School, New York Times, 20 de 
Agosto de 2019];
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CONSIDERANDO QUE, a derrota do sul na Guerra Civil 
serviu apenas para aumentar o ódio sulista dos africanos, sendo 
criado o reino da supremacia branca. A supremacia branca 
tomou várias formas para “manter o africano no seu lugar”;

CONSIDERANDO QUE, todas essas políticas, leis ser-
viram para impedir os africanos de alcançar seu potencial nat-
ural e mais alto se fossem livres;

CONSIDERANDO QUE, os afro-americanos continu-
aram a sofrer graves di�culdades económicas, educacionais 
e de saúde;

CONSIDERANDO QUE, em 2001, o Associated Press 
publicou uma investigação de três partes sobre o roubo de ter-
ras pertencentes aos negros durante o período da Guerra Civil. 
A série documentou cerca de 406 vítimas e 24.000 acres de 
terra no valor de dezenas de milhões de dólares americanos. A 
parceria rural contribuiu signi�cativamente com essa perda; 

CONSIDERANDO QUE, desde os anos de 1930 até 
1960 as pessoas negras por todo o país foram excluídas do 
mercado hipotecário legítimo devido a acordos restritivos que 
serviram para manter os bairros segregados;

CONSIDERANDO QUE, o desacúmulo forçado da rique-
za dos negros durante a era de Jim Crow foi importante na 
produção de diferenciais de riqueza raciais contemporâneas;

CONSIDERANDO QUE, a “Lei de Reajuste de 1944”, a 
Lei G.I. melhor conhecida como (a Lei G.I.) até 1956 quando a 
lei acabou, 1,2 milhões de veteranos afro-americanos viram-se 
totalmente excluídos. Os ganhos �nanceiros e académicos 
oferecidos – inclusive apoio para a hipoteca, mensalidades da 
faculdade e empréstimos comerciais – foram negados. 

CONSIDERANDO QUE, contratos de vendas, e o seu 
amigo íntimo redlining [recusa de empréstimo], foram as for-
mas mais prejudiciais de discriminação. Contratos de venda 
foi um acordo predatório que combinou todas as responsabi-
lidades da propriedade da casa com todas as desvantagens de 
arrendamento. 

Um afro-americano compraria uma casa por um preço 
in�accionado, pagando um adiantamento. O vendedor man-
teria o acordo até que o contrato fosse completamente pago 
(o que nunca acontecia). Caso um único pagamento não fosse 
feito, eles perderiam o adiantamento e todos os pagamentos 
mensais. O “dono” afro-americano era responsável por todas 
as instalações e reparos da propriedade enquanto pagava o 
contrato. Essa era a única forma de posse de propriedade para 
o afro-americano porque os Afro-americanos não podiam 
adquirir hipotecas legítimas devido ao “redlining”. A forma 
passiva da Administração Federal de Habitação de negar aos 
afro-americanos empréstimos hipotecários legítimos;

CONSIDERANDO QUE, o Décima Terceira Emenda da 
Constituição dos Estados Unidos, rati�cada em 1865, proibiu 
a escravidão e servidão involuntária, mas isentou explicita-
mente os condenados de crimes. Em resposta, as legislações 
do estado do sul rapidamente passou “Códigos Negros” – no-
vas leis que explicitamente aplicavam-se apenas aos negros e 
os sujeitava a persecuções criminais para “infrações” como 

desordem, não obedecer ao toque de recolher, vadiagem, 
posse de armas, e não possuir comprovante de emprego.  
Elaborada para enganar as pessoas negras e fazê-las voltar 
às correntes, essas leis foram e�cazes; pela primeira vez da 
história dos Estados Unidos, muitos sistemas penais estaduais 
tinham mais prisioneiros negros do que – que poderiam ser 
arrendados para render lucros;

CONSIDERANDO QUE, após a Guerra Civil, a es-
cravidão persistiu na forma de arrendamento de prisioneiros, 
um sistema que os estados Sulistas arrendavam os prisionei-
ros para os caminhos de ferro, minas e grandes plantações 
privadas. Enquanto o estado lucrava, os prisioneiros não rece-
biam pagamento e deparavam-se com condições desumanas, 
perigosas e, muitas vezes, mortais, chamadas de “escravidão 
com outro nome” até os anos de 1930;

CONSIDERANDO QUE, a industrialização, as mudanças 
económicas, e a pressão política acabou com o arrendamento 
de prisioneiros generalizados pela II Guerra Mundial, porém, 
a perigosa lacuna da Décima Terceira Emenda ainda permitiu 
a escravidão de prisioneiros que continuaram a trabalhar sem 
vencimentos em várias indústrias públicas e privadas. Ainda 
em 2010, um tribunal federal declarou que “prisioneiros não 
têm o direito aplicável de serem pagos por seus trabalhos sob 
a Constituição”; 

CONSIDERANDO QUE, existem actualmente quase 
1.000.000 de pessoas negras encarceradas. Em grande parte 
devido às recentes acusações de Afro-americanos na “Guerra 
contra as drogas”. Especi�camente, as diretrizes despropor-
cionais de condenação de cocaína em pó em comparação ao 
crack [pedra de cocaína]. Esse factor junto com o vício que 
foi violento na comunidade afro-americana durante esse mes-
mo período quase limpou uma geração de afro-americanos 
como cidadãos produtivos e viáveis da América;  

CONSIDERANDO QUE, a estrutura familiar foi destruí-
da, onde crianças são trazidas para a prisão por seus avós ou 
responsáveis legais para visitarem pais e mães na prisão;

CONSIDERANDO QUE, deixar os afro-americanos 
com uma taxa de desemprego superior ao dobro da taxa de 
desemprego atual dos brancos; 

CONSIDERANDO QUE, a questão da má-educação ou 
não-educação da criança afro-americana foi enviada ao mais 
alto tribunal de nosso país com “toda velocidade deliberada”; 
e ainda esperamos;

CONSIDERANDO QUE, a decisão de Brown v. 
Conselho de Educação foi prestada em 1954, em 2019 nossas 
escolas são tão segregadas quanto e as escolas afro-ameri-
cas têm tanta falta de pessoal quanto de recursos como em 
qualquer país do terceiro mundo e;

CONSIDERANDO QUE, não se pode negar que a rique-
za dos Estados Unidos e negócios especí�cos foram consid-
eravelmente bene�ciados pela exploração do trabalho escravo 
de afro-americanos;

Assim sendo, que seja resolvido, que a Conferência Geral 
da Igreja Metodista Unida seja exortada ao arrependimento de 
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sua participação implícita e explícita assim como o lucro gan-
ho pela escravidão de afro-americanos nos Estados Unidos. 

Que as congregações locais participem de estudos sobre 
reparações em suas áreas locais.

Que toda congregação escreva uma carta de apoio para 
a aprovação da Câmara dos Representantes Lei 40 e Lei do 
Senado 1083. 

Fundamentação:
Tratar da injustiça, crueldade, brutalidade e desuman-

ização fundamental da escravidão nos Estados Unidos e ex-
igir uma desculpa nacional e propostas de reparações para a 
instituição de escravidão, sua subsequente discriminação ra-
cial e económica de jure e de facto  contra os afro-america-
nos, e o impacto

R9999.

Número de petição: 20620-CA-R9999-G; Rueckert, Harald 
– Frankfurt am Main, Alemanha. 

Uso do plástico

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 
cuidar da criação e, especialmente, ao modo responsável de 
lidar com seus recursos.

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 incluindo o uso apenas os recursos renováveis 
em cada encontro e cada ministério das nossas congregações 
e igreja. Uma expressão importante disso é reduzir a quan-
tidade de plástico que usamos durante as reuniões da igreja.

Essa questão tem um impacto global, não apenas dev-
ido a presença difundida do micro plástico, inclusive em 
nossos oceanos e na nossa alimentação. A produção e o des-
carte do plástico podem também causar a emissão dos gases 
do efeito estufa. Em 2019, o volume dessas emissões até a 
metade do ano apenas foi de 850 milhões de toneladas. Em 
todo o mundo, pessoas crentes e descrentes estão a reduz-
ir o uso de plástico devido ao seu impacto no clima. A res-
olução 1031 (“Resolução do Aquecimento Global,” O Livro 
de Resoluções, 2012) resolve “que os membros (da igreja) 
deveriam esforçar-se para aprender sobre a produção humana 
e a emissão dos gases do efeito estufa e avaliar seus próprios 
estilos de vida para identi�car as áreas onde reduções na pro-
dução e emissão dos gases do efeito estufa podem ser feitas. 
[…] [e] que os membros deveriam, do mesmo modo, trabalhar 
para melhor conscientizar as congregações sobre a questão 
do aquecimento global e criar políticas e práticas que redu-
zam as emissões dos gases do efeito estufa da infraestrutura 

congregacional”. Isso inclui não apenas os edifícios da igreja, 
as casas dos vigários e veículos mas também louças não reci-
cláveis, sacos plásticos, embalagens. Tendo como referência 
a experiência das comunidades em todo o mundo e das con-
ferências anuais e centrais (p. ex., Alemanha) que iniciaram a 
jornada de conceitos obrigatórios abrangentes de redução do 
uso de plástico na vida diária e especialmente em eventos da 
igreja, a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida resolve

1. que para todas as actividades da igreja dos órgãos lo-
cais, anuais, centrais, jurisdicionais e da Conferência Geral, 
deve ser seguida uma estratégia dupla de evitar (evitar plásti-
co sempre que possível, substituir items de plástico de uso 
único como louças, copos de café, ou sacos com itens feitos, 
de preferencia, com materiais naturais) e reduzir (p. ex., uti-
lizar louças que possam ser lavadas e reutilizadas);

2. que todos os delegados comprometam-se à acção pes-
soal do mesmo estilo, sendo modelos de uma mudança de 
comportamento pelo bem da protecção do meio ambiente.

Fundamentação:
Como IMU estamos comprometidos com a gestão re-

sponsável da criação de Deus e os recursos do nosso plane-
ta. Ao manter a conscientização da Carta Pastoral “Criação 
Renovada de Deus”, essa conscientização exige, agora, uma 
estratégia abrangente de evitar-e-reduzir o uso do plástico, em 
todos os níveis da igreja e nas vidas particulates dos membros 
da IMU.

R9999.

Número de Petição: 20621-CA-R9999-G; Lomperis John – 
Valparaiso, IN, EUA. 

Sobre humildade, políticas e unidade cristã

Acrescentar uma nova resolução ao Livro de Resoluções, 
com o título “Sobre humildade, políticas e unidade cristã” 
com o texto a seguir:

CONSIDERANDO QUE, nos últimos anos, houve uma 
discussão signi�cativa sobre questões de política pública den-
tro da Igreja Metodista Unida assim como uma quantidade 
signi�cativa de retórica religiosa nas esferas políticas das so-
ciedades em torno de muitas de nossas igrejas; e

CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida, as-
sim como o corpo de Cristo mais amplo, inclui membros �eis 
com visões políticas bastante variadas; e

CONSIDERANDO QUE, essa diversidade deveria ser 
celebrada como uma força ao invés de ser ignorada ou rep-
rimida; e

CONSIDERANDO QUE, a unidade que os Metodistas 
Unidos celebram em Cristo Jesus transcende divisões mun-
danas (Marcos 9:38-41; 1 Coríntios 1:10-25; Gálatas 3:28; 
Colossenses 3:11); e
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CONSIDERANDO QUE, nossa união como Cristãos 
baseia-se no arrependimentos de nossos pecados, aceitação 
do sacrifício expiatório de Cristo, e submissões à vontade de 
Deus conforme revelado na Escritura, em lugar de qualquer 
agenda política secular ou partidária; e

CONSIDERANDO QUE, uma máxima importante de 
John Wesley para o movimento Metodista foi “Com relação à 
todas as opiniões que não atingem a raiz do Cristianismo, nós 
pensamos e deixamos pensar” (Livro da Disciplina ¶ 103); 
and

CONSIDERANDO QUE, muitos, se não a maioria, dos 
desentendimentos sobre questões de política pública resultam 
de opiniões prudentes diferentes sobre os modos mais e�caz-
es para o avanço dos �ns comuns desejados, como melhorar a 
economia ou proteger efetivamente os cidadãos contra o ter-
rorismo; e

CONSIDERANDO QUE, os ensinamentos das escrituras 
não autorizam, inequivocamente, uma posição especí�ca que 
todos os Cristãos devem tomar em cada parte da legislação 
discutida nas legislações locais, estaduais e nacionais; e

CONSIDERANDO QUE, o espírito de amor e união que 
que os Cristãos são chamados a ter uns pelos outros (João 
13:34-35; 1 Coríntios 13:1-13; Gálatas 6:1-10; Efésios 4:1-
16; Colossenses 3:12-17) situa-se num forte contraste à forte 
divisão que caracteriza a política secular; e

CONSIDERANDO QUE, existe um risco de divisão 
desnecessária e não bíblica (Romanos 13:13; Gálatas 5:19-
21) sendo injectada em algumas igrejas Metodistas Unidas e 
outras igrejas Cristãs devido às lutas sobre debates públicos 
políticos divididos cujos princípios subjacentes "não atingem 
a raiz do Cristianismo"; 

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Geral 
a�rma, por esse meio, que as diferentes opiniões nos de-
bates de política pública geralmente “não atingem a raiz do 
Cristianismo”; e

Fica resolvido ainda, que clamamos todo o povo Cristão 
nos domínios políticos e eclesiásticos a terem a humildade de 
serem cautelosos ao a�rmar que Deus está ao lado deles com 
relação à propostas de política pública especí�ca; e

Fica resolvido ainda, que nós seguiremos a a�rmar a im-
portância do engajamento social Cristão consciente e humilde 
em prol do avanço da justiça e do bem comum.

Fundamentação:
Isso é idêntico à uma resolução adoptada de forma es-

magadora na Conferência Geral de 2008, com a excepção da 
retirada de uma única menção ao ano de 2008 e a atualização 
de duas referências. Essa resolução foi, infelizmente, permit-
ida a expirar em 2016. Porém, os seus princípios são ainda 
oportunos e importantes como sempre.
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Igreja e a Sociedade Comitê 2 
Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

¶161.

Número de petição: 20003-CB-¶161; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja inclusiva para LGBTQ

Emendar ¶ 161.C
C) Casamento—A�rmamos a santidade da aliança do 

casamento que é expressa através do amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e �delidade compartilhada entre um 
homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus se 
baseiam nesse casamento, independentemente se há �lhos ou 
não desta união. Rejeitamos as normas sociais que assumem 
padrões diferentes entre mulheres e homens no casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que de�nem o casamento 
como a união de um homem e uma mulher.

G) Sexualidade Humana—Defendemos que a sexuali-
dade é uma dádiva de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável dessa dádiva sagra-
da. Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são con�rmadas 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 proteção, 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 assegurados 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 adul-
tos. Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
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 aceita 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 celebrar o ministério para e com todas 
as pessoas. 

Fundamentação:
Dada a recente resposta à Conferência Geral, esta petição 

procura remover linguagem que seja prejudicial para a co-
munidade LGBTQ (homossexuais, bissexuais, transexuais) 
e criar linguagem clara e concisa no Livro de Disciplina. 
Que possamos continuar a construir uma igreja que re�ete o 
coração de Deus.

¶161.

Número de petição: 20017-CB-¶161; Parker, Caleb - 
Durham, NC, EUA. 

Protecção de Pessoas LGBTQ+ 
e Marginalizadas

Adicionar o texto seguinte ao �nal do parágrafo:
Para o efeito, nenhuma pessoa, junta ou entidade legis-

lativa na Igreja Metodista Unida, incluindo conferências an-
uais, conferências jurisdicionais e conferências gerais, tem 
a autoridade para excluir da vida plena e ministério da ig-
reja qualquer pessoa apenas com base nas suas identidades 
dadas por Deus, incluindo, mas não se limitando a identi-
dade de género, orientação sexual e raça ou origem étnica. 
Lamentamos e rejeitamos a nossa história de legislação de 
exclusão para com estas pessoas e comprometemo-nos a pro-
teger os direitos de todas as pessoas de acções legislativas 
desumanizantes.

Fundamentação:
A nossa orientação sexual e identidade de género são 

componentes essenciais do nosso ser, de como nos apaixo-
namos e criamos famílias. Faz parte do molde de que Deus 
nos fez, e reprimir ou alterar a nossa orientação sexual ou 
identidade de género é partir esse molde.

¶161.

Número de petição: 20018-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Potencial Eterno

Emendar ¶ 161:
Acreditamos que temos a responsabilidade de inovar, 

patrocinar e avaliar novas formas de comunidade que en-
corajem o desenvolvimento de todo o potencial eterno nos 
indivíduos.
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Fundamentação:
Todos os nossos princípios sociais, enquanto incentivam 

um mundo temporal justo e pací�co, devem também con�r-
mar a responsabilidade dominante da igreja de atrair indivídu-
os para uma vida eterna com Cristo. Qualquer princípio social 
que incentive ou aceite riscos de pecados sem arrependimento 
que prejudique em muito a eternidade de um indivíduo.

¶161.

Número de petição: 20019-CB-¶161-G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Os Princípios Sociais da Comunidade Apoiante

Eliminar ¶ 161 (Os Princípios Sociais da Comunidade 
Apoiante). 

Fundamentação:
Incorporar material noutras secções dos Princípios Soci-

ais Revistos.

¶161.

Número de petição: 20020-CB-¶161-G; Merrick, Tracy - 
Wexford, PA, EUA. 

Alterar Princípios Sociais—Sexualidade Humana

Emendar ¶ 161 G como se segue:
¶ 161 G) Sexualidade Humana—Defendemos que a 

sexualidade é o dom de Deus para todas as pessoas. Apelamos 
a todos que façam uma gestão responsável dessa dádiva sa-
grada. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são con�rmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.  

Acreditamos que o casamento é uma união espiritual e 
sexual abençoada por Deus. A�rmamos que Deus vê de ig-
ual forma casados e não casados, bem como aqueles que têm 
�lhos e aqueles que não, e que as bençãos de Deus estão dis-
poníveis para todos. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso, 
violência sexual e exploração de sexo indivíduos em relações 
sexuais. Fazemos um apelo para aplicação global rigorosa 
de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e uma 
proteção, orientação e aconselhamento adequados para cri-
anças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independentemente 
da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, ou identi-
dade 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 crianças, jovens 
e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
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. 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 que não rejeitem nem 
condenem gays e lésbicas, membros e amigos bissexuais, 
transgénero, queer, intersexuais, assexuais e gender�uid e 
aqueles que os acolhem.. Comprometemo-nos a celebrar o 
ministério para e com todas as pessoas.

Reconhecemos que os membros da Igreja Metodista 
Unida mantêm crenças bastante divergentes relativamente à 
compatibilidade da fé cristã com relações do mesmo géne-
ro que são expressas em amor, apoio mútuo, compromisso 
pessoal e �delidade partilhada. Reconhecemos que, lam-
entavelmente, não chegamos a um consenso nesta questão. 
Comprometemo-nos por um diálogo autêntico acerca deste 
assunto e por respeitar a dignidade de todas as pessoas de fé 
sincera, reconhecendo que a graça de Deus destina-se a todos 
e está disponível a todos. 

Fundamentação:
A linguagem de condenação atual é altamente ofensiva 

para muitas pessoas de fé e fez com que considerassem a 
nossa denominação como irrelevante. A linguagem existente 
está em con�ito com o conhecimento cientí�co e a aceitação 
social atuais. Coloca a IMU em desacordo com um consen-
so emergente entre alguns dos nossos parceiros ecuménicos 
mais próximos.

¶161.

Número de petição: 20021-CB-¶161-G; Huff-Cook, Becky - 
Indianapolis, IN, EUA para a Conferência Anual do Indiana 

Eliminação em Sexualidade Humana de 
Referências a Homossexualidade e Casamento

Eliminar Embora todas as pessoas sejam seres sexuais 
quer sejam casados ou não  , as relações sexuais são con�rma-
das apenas com a aliança do casamento monogâmico e het-
erossexual..

Eliminar Todas as pessoas precisam do ministério da ig-
reja nas suas lutas para a realização humana, bem como a 
assistência espiritual e emocional de uma comunhão que per-
mite conciliar relacionamentos com Deus, com os outros e 
consigo próprio.
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Eliminar A Igreja Metodista Unida não aceita a prática da 
homossexualidade e considera essa prática incompatível com 
a doutrina cristã. . . . 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.3

Fundamentação:
APOIADO CONFORME ALTERADO PELA 

CONFERÊNCIA ANUAL DO INDIANA – 8 DE JUNHO 
DE 2019

¶161.

Número de petição: 20022-CB-¶161-G; Dotson, Junius - 
Nashville, TN, EUA. 

IMU da Próxima Geração N.º 4- 
Princípios Sociais-Emendar 161G

Emendar ¶ 161.G como se segue: 
G) Sexualidade Humana—Defendemos que a sexuali-

dade é uma dádiva de Deus para todas as pessoas. Apelamos 
a todos que façam uma gestão responsável dessa dádiva sa-
grada. 

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, abu-
so e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação 
global rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de 
crianças e uma proteção, orientação e aconselhamento ad-
equados para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, 
independentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação 
sexual, têm direito a ter os seus direitos humanos e civis as-
segurados 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, jov-
ens 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. Pessoas de todas as orien-
tações sexuais e identidades de género são membros da Igreja 
Metodista Unida e estão presentes nas nossas congregações. 
Apelamos à nossas igrejas a acolhe-las igualmente. A Igreja 
Metodista Unida não aceita 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 rejeit-
arem nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a celebrar o ministério para e com todas 
as pessoas. 

Fundamentação:
A Igreja Metodista Unida a�rma, sem excepção, que to-

das as pessoas têm um valor sagrado e são feitas à imagem de 
Deus. A�rmamos a sexualidade humana como uma benção 
sagrada. A�rmamos a santidade do casamento monógamo. 
Acolhemos todas as pessoas nas nossas congregações.

¶161.

Número de petição: 20023-CB-¶161-G; Young, Laura - 
Lubbock, TX, USA. 

Atualizar Sexualidade Humana

Emendar ¶ 161.G, do seguinte modo: 
Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade é 

um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos 
e convocamos todos para que façam uma gestão responsável 
desta dádiva sagrada. 

Apesar de todas as pessoas serem seres sexuais, sejam 
elas casadas ou não, acreditamos que as relações sexuais de-
vem estar reservadas à idade adulta e devem ser caracteriza-
das por consensualidade e respeito mútuo, incluindo relações 
sexuais são defendidas apenas dentro da aliança do casamen-
to monogâmico, 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 proteção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, ou 
identidade de género têm direito a ter os seus direitos humanos 
e civis assegurados e a serem protegidos contra todas as formas 
de violência, incluindo violência sexual. 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 aceita 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 
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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 e bissex-
uais. Comprometemo-nos a celebrar o ministério para e com 
todas as pessoas.

Fundamentação:
Partes desta declaração estão incorretos em termos factu-

ais, partes são maravilhosas mas sem qualquer relação com a 
sexualidade humana e estabelecidas noutro local e parte são 
prejudiciais. Também falha por não insistir no sexo mutua-
mente respeitável no casamento. 

¶161.

Número de petição: 20024-CB-¶161-G; Stallsworth, Paul - 
Whiteville, NC, EUA. 

Uma Proposta de substituir o parágrafo 161.G

Eliminar o parágrafo actual ¶ 161.G Sexualidade 
Humana, e substituir o seguinte:

¶ 161.G Sexualidade Humana—Como a Revolução 
Sexual está agora a prejudicar a doutrina Cristã sobre a sex-
ualidade humana e a ferir inúmeras pessoas, a igreja tem de 
propor a sua doutrina de forma Bíblica.

Durante o Seu ministério, Jesus fala sobre o casamento: 
"Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. 
Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher; 
e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são 
dois, mas uma só carne. Assim, o que Deus uniu, não deverá 
ser separado" (Marcos 10:6-9, ver também Mateus 19:4-6).

Na Sua declaração sobre o casamento, Jesus é guiado 
pelo "início da criação" (Marcos 10:6). Baseia-se duas vezes 
em Génesis. Primeiro, de Génesis 1:27c: "macho e fêmea os 
criou". E, em segundo lugar, de Génesis 2:24: "Por isso, deix-
ará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher; e os dois não 
serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma 
só carne". Para ensinar sobre o casamento, Jesus baseia-se 
na criação da humanidade por parte de Deus como macho e 
fêmea, e aquilo que Deus pretende para a humanidade (que 
é "�delidade no casamento e celibato enquanto indivíduo"). 
Adicionalmente, Génesis indica: "Deus abençoou-os e disse-
lhes: "Sejam férteis e multipliquem-se . . ." (Génesis 1:28). E 
"Deus viu tudo o que tinha feito, e era muito bom" (Génesis 
1:31a).

Na Sua declaração, Jesus indica (entre outras coisas) 
o contexto do acordo—o casamento de um homem e mul-
her—para relações sexuais. No casamento, duas pessoas são 
unidas por Deus para se tornarem uma. O dom da unidade 
que Deus confere realiza-se pelo acto matrimonial; isto é, a 
união de almas re�ecte-se na união de corpos. Esta união de 

uma carne é tão poderosa e criativa que pode originar uma 
criança (ou crianças), que a mãe e pai podem acolher, prote-
ger e educar.

Na sua Carta aos Efésios, São Paulo reivindica a união 
de marido e mulher como re�exão de Cristo e a Sua Igreja. 
Paulo escreve: "Por isso, deixará o homem pai e mãe e se 
unirá à sua mulher; e os dois não serão senão uma só carne". 
Isto é um grande mistério e vou aplicá-lo a Cristo e à igreja" 
(5:31-32).

Assim, a compreensão Cristã do casamento e sexualidade 
é estabelecida na criação. É revelado em Génesis, reforçado 
por Jesus Cristo e mostrado em termos de Evangelho por São 
Paulo. Este testemunho bíblico do casamento, que passa pelo 
cânone, alicerça a compreensão da Igreja sobre a sexualidade 
humana.

Devido a este testemunho da Escritura, a igreja pregou, 
ensinou e praticou que a expressão sexual é reservada para 
marido e mulher no casamento. Durante dois mil anos, este 
ensinamento, proposto e observado pela graça de Deus, foi 
essencial para ajudar a manter os Cristãos em discipulado, 
santidade e liberdade. Este ensinamento ajudou os Cristãos a 
amar Deus e o seu vizinho. A igreja durante os tempos tam-
bém pregou, ensinou e praticou que as actividades sexuais 
fora do casamento—por exemplo, adultérios, sexo antes do 
casamento, sexo relacionado com pornogra�a, práticas ho-
mossexuais e outras—são pecados (e "incompatíveis com os 
ensinamentos Cristãos"); são pecados (entre todos os outros 
pecados) pelos quais Cristo morreu e para os quais é possível 
obter o perdão e liberdade através do Evangelho.

A moralidade sexual da Igreja é considerada muito rig-
orosa e mesmo má por muitos em sociedades contemporâneas. 
Isto não é novidade. Tem sido assim desde a era apostólica 
da Igreja. Contudo, habitualmente apesar de grande oposição 
cultural, a Igreja tem proposto a sua moralidade sexual aos 
seus membros como testemunho do mundo. A Igreja durante 
os tempos tem persistido nesta difícil tarefa, pois considera 
este ensinamento não só �el à palavra de Deus, mas também 
bom para as pessoas que são desa�adas e transformadas pelo 
mesmo. Quando este ensinamento é observado, os casamen-
tos são forti�cados; as crianças são bem recebidas e nutridas; 
os fracos são protegidos; os fortes limitados; e tudo tende a 
�orescer. Quando não é seguido, os casamentos são ameaça-
dos e destruídos; o casamento enquanto instituição sofre; as 
crianças são negligenciadas; e os poderosos geralmente con-
seguem sobrepor-se ao menos poderosos.

A fé em Deus é conhecida pelas pessoas de Deus durante 
os tempos e em todo o mundo. Devido à fé em Deus, a nossa 
fé nos acordos que fazemos—o baptismo e, para muitos, o 
casamento—é possível.
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Fundamentação:
Por causa de a doutrina e disciplina da Igreja Metodis-

ta Unida sobre a sexualidade humana serem contenstadas de 
forma tão vigorosa, esse mesmo ensinamento e prática de-
vem estar biblica e tradicionalmente alicerçados e reforçados. 
Contendo verdades bíblicas e tradicionais, esta proposta aju-
daria a igreja a defender a sua fé e vida. 

¶161.

Número de petição: 20025-CB-¶161-G; Ingram, Kimberly 
Tyree - Huntersville, NC, EUA para a Conferência Anual 
de Western North Carolina. Reaves, Susan - Fort De�ance, 
VA, USA para a Conferência Anual de Virginia. 1 Petição 
Similar

Remover Linguagem de Incompatibilidade

Emendar ¶ 161G por eliminação na parte
G) Sexualidade Humana
 . . . Todas as pessoas precisam do ministério 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. A Igreja Metodista Unida não aceita a prática da ho-
mossexualidade e considera essa prática incompatível com a 
doutrina cristã. Defendemos que a graça de Deus está dis-
ponível para todos. . . .

Fundamentação:
Esta declaração na Disciplina prejudicou em muito a co-

munidade LGBTQ. Das poucas referências ao comportamen-
to ou desejo pelo mesmo sexo nas Escrituras, nenhuma se ref-
ere a relações de compromisso, a longo prazo, entre o mesmo 
sexo. É altura de esta declaração prejudicial ser removida da 
Disciplina.

¶161.

Número de petição: 20026-CB-¶161-G; Taylor, Deborah 
Tinsley - Riverside, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Northern Illinois. 10 Petições Similares

Um Plano Simples N.º 2

Emenda conforme a seguir se descreve:
G) Sexualidade Humana—Defendemos que a sexuali-

dade é uma dádiva de Deus para todas as pessoas. Apelamos 
a todos que façam uma gestão responsável dessa dádiva sa-
grada.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são con�rmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abu-
so e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação 
global rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de 
crianças e uma proteção, orientação e aconselhamento ad-
equados para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, 
independentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação 
sexual, têm direito a ter os seus direitos humanos e civis as-
segurados 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, jov-
ens 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 
aceita 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 cel-
ebrar o ministério para e com todas as pessoas.

Fundamentação:
Na tradição Wesleyana, temos como objectivo viver pela 

advertência de não fazer mal. Rever secções do Livro da Dis-
ciplina que impede que as pessoas sejam participantes na vida 
da Igreja Metodista Unida atenua alguns dos danos que a Ig-
reja Metodista Unida provoca a

¶161.

Número de petição: 20027-CB-¶161-G; Taylor, Deborah 
Tinsley - Riverside, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Northern Illinois. 7 Petições Similares

Um Plano Simples N.º 1

[Também submetido como: 
Próxima Geração da IMU N.º 3]

Emendar ¶ 161.C como se segue:
C) Casamento—A�rmamos a santidade da aliança do 

casamento que é expressa através do amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e �delidade compartilhada entre um 
homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus se 
baseiam nesse casamento, independentemente se há �lhos ou 
não desta união. Rejeitamos as normas sociais que assumem 
padrões diferentes entre mulheres e homens no casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que de�nem o casamento 
como a união de um homem e uma mulher.
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Fundamentação:
Na tradição Wesleyana, temos como objectivo viver pela 

advertência de não fazer mal. Rever secções do Livro da Dis-
ciplina que impede que as pessoas sejam participantes na vida 
da Igreja Metodista Unida atenua alguns dos danos que a Ig-
reja Metodista Unida provoca a

¶161.

Número de petição: 20028-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Casamento

Emendar ¶ 161 C):
Acreditamos que o modelo de casamento de Deus é um 

homem e uma mulher. Reconhecemos exemplos bíblicos de 
outros modelos, mas rejeitamos que todos os modelos descri-
tos nas Escrituras cumpram os ideais de Deus. Apoiamos as 
leis da sociedade civil que de�nem o casamento como a união 
de um homem e uma mulher.

Fundamentação:
É claro no Génesis que o modelo de Deus é um homem e 

uma mulher. Jesus também cita este modelo. Os argumentos 
que referem outros modelos bíblicos não compreendem que a 
Bíblia descreve frequentemente situações que não fazem par-
te da vontade de Deus.

¶161.

Número de petição: 20029-CB-¶161-G; Prusha, Connor - 
Chardon, OH, EUA para Convocação dos Jovens Metodistas 
Unidos. 

Especi�car a Rejeição de Casamentos de Crianças

Emendar ¶ 161 II C como se segue:
C) Casamento—A�rmamos a santidade da aliança do 

casamento que é expressada através amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e �delidade compartilhada entre um 
homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus se 
baseiam nesse casamento, independentemente se há �lhos 
ou não desta união. Rejeitamos as normas sociais que as-
sumem padrões diferentes entre mulheres e homens no casa-
mento. Rejeitamos a prática de casamentos de crianças, sob 
a forma de casamentos forçados com menores, pois viola os 
direitos das crianças. Apoiamos as leis da sociedade civil 
que de�nem o casamento como a união de um homem e 
uma mulher. 

Fundamentação:
Casamento de crianças em muitos países onde a IMU 

está presente. É importante incluir nos nossos princípios soci-

ais que esta é uma forma inaceitável de casamento aos olhos 
da Igreja Metodista Unida. 

¶161.

Número de petição: 20030-CB-¶161-G; Klein, Shandon - 
Garland, TX, EUA. 

Apoiar o Mutualismo e Equidade do Casamento

C) Casamento—A�rmamos a santidade da aliança do 
casamento que é expressa através do amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal, equidade e �delidade compartilhada 
entre um homem e uma mulher. entre adultos. Cremos que as 
bênçãos de Deus se baseiam nesse casamento, independen-
temente se há �lhos ou não desta união. Rejeitamos as nor-
mas sociais que assumem padrões diferentes entre mulheres 
e homens no casamento. Também rejeitamos a utilização 
do casamento como meio de exploração, abuso ou domínio 
de poder sobre qualquer indivíduo. Apoiamos as leis da so-
ciedade civil que de�nem o casamento como a união de um 
homem e uma mulher.2

2: Ver Decisão do Conselho Judicial 694.

Fundamentação:
A presente emenda expande este princípio social para ser 

mais global no seu princípio, permitindo o ministério numa 
variedade de contextos e aborda o reconhecimento da nos-
sa rejeição relativa a abusos sociais no casamento, na prática 
de casamento de crianças e quaisquer casamentos violentos, 
abusivos ou dominados pelo poder.

¶161.

Número de petição: 20031-CB-¶161; Thaarup, Jorgen - 
Copenhagen, Dinamarca. 

Casamento de Género Neutro

Acção proposta: Emendar ¶ 161. C:
¶ 161. C) Casamento—A�rmamos a santidade da 

aliança do casamento que é expressa através do amor, apo-
io mútuo, compromisso pessoal e �delidade compartilhada. 
entre um homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de 
Deus se baseiam nesse casamento, independentemente se há 
�lhos ou não desta união. Rejeitamos as normas sociais que 
assumem padrões diferentes entre mulheres e homens no 
casamento. Apoiamos as leis da sociedade civil que de�nem 
o casamento como a união de duas pessoas. de um homem 
e uma mulher. 

Fundamentação:
A linguagem alterada irá tornar o parágrafo inclu-

sivo. Sem alteração da linguagem, o texto é excludente. O 
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parágrafo alterado abre a porta para as diferentes de�nições 
da IMU de casamento que é possível encontrar nas diferentes 
culturas e países. 

¶161.

Número de petição: 20032-CB-¶161; Thaarup, Jorgen - 
Copenhagen, Dinamarca. 

Casamento dos Dois

Acção proposta: Emendar ¶ 161. C:
¶ 161. C) Casamento—A�rmamos a santidade da aliança 

do casamento que é expressa através do amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e �delidade compartilhada entre um 
homem e uma mulher ou dois adultos. Cremos que as bênçãos 
de Deus se baseiam nesse casamento, independentemente se 
há �lhos ou não desta união. Rejeitamos as normas sociais 
que assumem padrões diferentes entre mulheres e homens no 
casamento. Apoiamos as leis da sociedade civil que de�nem 
o casamento como a união de um homem e uma mulher ou 
de dois adultos. 

Fundamentação:
A linguagem adicionada irá tornar o parágrafo inclusivo. 

Sem adicionar linguagem, o texto é excludente, discrimi-
natório e homofóbico e é ilegal em vários países. 

¶161.

Número de petição: 20033-CB-¶161-G; Go, Amy - Aurora, 
CO, EUA. 2 Petições Similares

TODOS PERTENCEM:  
Incluindo todos os casamentos

[Também submetido como: Um Caminho a Seguir 
Totalmente Inclusivo—Parte 2 de 8]

Emendar ¶ 161.C como se segue:
C) Casamento—A�rmamos a santidade da aliança do casa-

mento que é expressa através do amor, apoio mútuo, comprom-
isso pessoal e �delidade compartilhada entre duas pessoas entre 
um homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus se 
baseiam nesse casamento, independentemente de existirem �l-
hos ou não desta união. Rejeitamos as normas sociais que as-
sumem padrões diferentes para cônjuges mulheres e homens no 
casamento. Apoiamos as leis da sociedade civil que de�nem o 
casamento como a união de um homem e uma mulher.

Fundamentação:
Porque todos fazem parte do corpo de Cristo, as relações 

de convénio de pessoas em casamentos do mesmo sexo for-
talecem o molde das nossas comunidades e igrejas. Negar 
esta instituição às pessoas em casamentos do mesmo sexo, 

especialmente nos casos em que são legalmente reconheci-
dos, quebra os laços da comunidade.

¶161.

Número de petição: 20034-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Contracepção

Emendar ¶ 161 K):
Não podemos defender Rejeitamos o aborto como um meio 

aceitável de contracepção e rejeitamos incondicionalmente o 
aborto como meio de selecção de géneros ou de eugenia.

Fundamentação:
A linguagem anterior é branda e deixa em aberto o uso 

não a�rmado mas não rejeitado do aborto como contraceção. 
Isto pode criar controvérsia à volta da pílula da manhã se-
guinte. Poderá ser necessária mais discussão relativamente ao 
momento em que a vida tem início.

¶161.

Número de petição: 20035-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Abstinência

Emendar ¶ 161 K)
A nossa crença na santidade da vida humana em gestação 

faz-nos condenar as razões mais adversas para o aborto.

Fundamentação:
Os movimentos sociais atuais podem indicar que o aborto 

é a próxima controvérsia que a Igreja Metodista Unida irá 
enfrentar. Assim, os vários itens seguintes fortalecem a lin-
guagem com relação ao aborto.

¶161.

Número de petição: 20036-CB-¶161-G; McGrath, Marian - 
Thornton, PA, EUA para o Ministério das Mulhres da IMU 
de Bethlehem. 

Aborto apenas como último recurso

Emendar Disciplina ¶ 161K ao ADICIONAR:
¶ 161J) Aborto— . . .
Reconhecemos con�itos trágicos da vida com a vida que 

pode justi�car o aborto e, nesses casos, apoiamos a opção le-
gal do aborto através de procedimentos médicos adequados re-
alizados por prestadores de serviços médicos certi�cados, mas 
somente como último recurso em circunstâncias extremas. . . .
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Fundamentação:
Esta única frase está tão vagamente formulada que tem 

sido interpretada por muitas pessoas como se a Igreja Meto-
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, a nossa Igreja normalmente prefere a 
vida em vez do aborto.

¶161.

Número de petição: 20037-CB-¶161-G; Wilson, John 
- Pittsburgh, PA, EUA para a Conferência Anual da 
Pensilvânia Ocidental. 

Emendar Parágrafo sobre o Aborto

Emendar ¶ 161K do Livro da Disciplina para indicar:
K) Aborto—O início da vida e o �m da vida são os lim-

ites dados por Deus para a existência humana. Apesar de os 
indivíduos 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 intransigentes e incapazes de aprovar o aborto.

Mas somos igualmente obrigados a respeitar o carácter 
sagrado da vida e do bem-estar da mãe e do feto.

Reconhecemos con�itos trágicos da vida física com a 
vida física que pode justi�car 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 certi�cados. Apoiamos a noti�cação 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 defender 
Rejeitamos incondicionalmente o aborto como 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 �m 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 certi�ca-
dos. Propomos que o bebé nasça de forma a diminuir o risco 
de a mãe continuar em perigo, conservando ao mesmo tempo 
a vida da criança. 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.

Chamamos todos os cristãos a um inquérito minucioso 
e oração para os tipos de condições que podem levá-los a 
considerar o aborto. Con�amos 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 aquelas 
que interromperem a gravidez, para aquelas que se encontrem 
numa gravidez de risco e para aquelas que dão à luz.

Lamentamos, e estamos comprometidos em promover 
a diminuição do em diminuir os altos 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 ensinamento cristão, a defesa para 
garantir o acesso à contraceção 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 desproporciona-
lmente situações em que sentem que não têm qualquer es-
colha, devido a circunstâncias �nanceiras, 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 es-
tas mulheres nas suas comunidades. Devem igualmente 
apoiar os centros de gravidezes de risco e centros de recur-
sos 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 adoção como alternativa preferível para o aborto. 
(Ver ¶ 161M.) A�rmamos e incentivamos a igreja a apoiar o 
ministério dos centros de crise de grávidas e centros de recur-
sos 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 
após uma cuidadosa consideração e oração das partes en-
volvidas, com aconselhamento médico, familiar, pastoral e 
outro. (O Livro da Disciplina [2016])

Fundamentação:
A actual redacção do ¶ 161K 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 ¶ 161K alinhariam 
com maior clareza a nossa igreja com o ensinamento cristão 
bíblico e histórico que defende os nascituros e as mães do 
aborto.
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¶161.

Número de petição: 20038-CB-¶161-G; Pacis-Alarine, 
Irambona - Bujumbura, Burundi. 

Aborto

Alterar ¶ 161.K ao ADICIONAR o texto como se segue:
. . . Reconhecemos con�itos trágicos da vida física com 

a vida física que pode justi�car o aborto e, nesses casos, 
apoiamos a opção legal do aborto através de procedimentos 
médicos adequados realizados por prestadores de serviços 
médicos certi�cados. 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. Apelamos a todos os cristãos . . . Lamentamos 
e estamos empenhados em promover a diminuição das eleva-
das taxas de aborto evitando o aborto sempre que possível. A 
igreja deve incentivar os ministérios a reduzir as gravidezes 
indesejadas, como a educação sexual abrangente e apropriada 
à idade, fundamentada no ensinamento cristão, para garantir 
o acesso à contraceção 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 desproporcio-
nalmente situações em que sentem que não têm qualquer es-
colha, devido a circunstâncias �nanceiras, 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 planea-
da. Encorajamos particularmente a opção de adopção como  
alternativa geralmente preferível ao aborto. (Ver ¶ 161.L) 
A�rmamos 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 al-
ternativas viáveis ao aborto. 

Fundamentação:
Estas alterações irão alinhar a nossa igreja com o en-

sinamento bíblico e histórico que defende o nascituro. Re-
�ectem a convicção dos Metodistas Unidos Africanos. Tam-
bém irá fornecer orientação a Juntas e Agências no trabalho 
de defesa.

¶161.

Número de petição: 20039-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Aborto

Emendar ¶ 161 K):
A igreja deve incentivar os ministérios a reduzirem as 

gravidezes não desejadas tal como a educação abrangente, 
adequada à idade, a defesa em relação à contracepção, inclu-
indo abstinência antes do casamento, e o apoio às iniciativas 
para melhorar a qualidade de vida para todas as mulheres e 
meninas em todo o mundo.

Fundamentação:
A consistência na mensagem relativamente à sexualidade 

humana é igualmente importante aqui. Os pecados da forni-
cação e do adultério são frequentemente o cerne do aborto.

¶161.

Número de petição: 20040-CB-¶161; Stallsworth, Paul - 
Whiteville, NC, USA. 

Emendar 161K Aborto

Emendar ¶ 161.K do Livro da Disciplina como se segue:
K) Aborto—O início da vida . . .
Reconhecemos os con�itos trágicos de vida vida com o 

físico física que pode justi�car o aborto, e em tais casos apoi-
amos . . .

Opomo-nos à utilização do aborto tardio, conhecido 
como dilatação e extracção (aborto por nascimento parcial) 
e defendemos o �m 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 certi�-
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 
para elas mesmas e/ou para os fetos.

Chamamos todos os cristãos . . .
Lamentamos, e estamos comprometidos em promover 

a diminuição do em diminuir os altos 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 ensinamento cristão, a defesa para 
garantir o acesso à contraceção 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 es-
colha, devido a circunstâncias �nanceiras, educativas, rela-
cionais ou outras que estão fora do seu controlo. A igreja e 
as respetivas congregações locais e ministérios de campus 
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devem estar na vanguarda no apoio aos ministérios exis-
tentes e no desenvolvimento de novos ministérios que aju-
dem estas mulheres nas suas comunidades. Devem igual-
mente apoiar os centros de gravidezes de risco e centros de 
recursos de gravidez que compassivamente ajudam as mul-
heres a explorar todas as opções relacionadas com a gravi-
dez não planeada. Encorajamos particularmente a igreja, o 
governo e as agências de serviços sociais a apoiarem e facil-
itarem a opção da adoção como uma alternativa geralmente 
preferível ao aborto. (Ver ¶ 161.M.) A�rmamos e incenti-
vamos a igreja a apoiar o ministério dos centros de crise de 
grávidas e centros de recursos de gravidez que ajudam com-
passivamente as mulheres a encontrarem alternativas viáveis 
ao aborto.

As leis e regulamentos governamentais não fornecem 
toda a orientação exigida pela consciência cristã informada-
�el. Assim, uma decisão sobre um aborto deve ser feita so-
mente após uma cuidadosa consideração e oração das partes 
envolvidas, com aconselhamento médico, familiar, pastoral e 
outro. 

Fundamentação:
A atual redação do ¶ 161.K tem sido utilizada por alguns 

membros da Igreja Metodista Unida para defender unilateral-
mente políticas públicas que promovem o aborto voluntário. 
Estas alterações ao ¶ 161.K alinhariam com maior clareza a 
nossa Igreja com o ensinamento cristão bíblico e histórico 
que defende os nascituros e as mães do aborto.

¶161.

Número de petição: 20041-CB-¶161-G; Lawrence, Jan - 
Washington, DC, EUA. 1 Petição Similar

Atualização para a Família

Emendar ¶ 161B:
B) A Família—Nós cremos que a família é a base da co-

munidade humana através da qual as pessoas são nutridas e 
mantidas em amor, responsabilidade, respeito e �delidade 
mútuos. A�rmamos a importância de pais amorosos para 
todos as crianças. Entendemos também a família como en-
volvendo um leque maior de opções do que o da unidade de 
duas gerações de pais e �lhos (a família nuclear). A�rmamos 
a responsabilidade pela parentalidade partilhada por homens 
e mulheres e encorajamos os esforços sociais, económicos e 
religiosos para a manutenção e o fortalecimento das relações 
familiares para que todos os membros possam ser assistidos 
rumo à formação da sua personalidade integral.

Reconhecemos os direitos das famílias criadas por casa-
mentos do mesmo género e das famílias de pessoas LGBTQ 
com os mesmos direitos de todas as outras famílias. Apelamos 
às nossas igrejas que reconheçam estas famílias 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 que as outras crianças e os jovens. 
Incentivamos as igrejas nas conferências onde a homosexual-
idade é uma ofensa criminal a oferecerem apoio aos indivídu-
os e às famílias impactadas por estas leis e para posiciona-
rem-se contra à perseguição dos indivíduos ou àqueles que 
os amem.

Fundamentação:
Expansão da de�nição de família para abranger as mino-

rias sexuais e de género. Crianças no seio de famílias que não 
são tratadas da mesma forma que outras famílias, sofrem de 
discriminação e marginalização em vez de serem celebradas 
por quem são.

¶161.

Número de petição: 20042-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, USA. 

Pré-Divórcio

Emendar ¶ 161 D)
O plano de Deus é de um casamento duradouro, �el. A 

igreja deve estar na vanguarda dos aconselhamentos pré-mar-
itais, maritais e pós-maritais de forma a criar, e preservar, e 
restaurar  relacionamentos sadios.

Fundamentação:
A igreja defende a restauração da relação entre Deus e as 

pessoas. Não devemos ignorar o dever de restaurar relações 
entre as pessoas, de preferência antes de um divórcio. 

Como o divórcio e novo casamento foi mencionado como 
corolário da controvérsia atual, devemos fortalecer as nossas 
posturas relativamente a estes tópicos.

¶161.

Número de petição: 20043-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Divórcio

Emendar ¶ 161 D):
Embora o divórcio declare que um casamento não existe 

mais, as outras relações que resultam do casamento perman-
ecem, tais como o cuidado e o apoio dos �lhos e os laços de 
uma família alargada e os votos sagrados feitos a e perante 
Deus como parte da cerimónia de casamento.

Fundamentação:
Comparar o divórcio à homossexualidade é errado. O 

divórcio é permitido mas um novo casamento não. Deus não 
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nos liberta dos nossos votos. Permite-nos viver separada-
mente. Esta relação adúltera também pode ser confessada e 
as partes arrependerem-se. Parece improvável que o recurso a 
este pecado seja o divórcio.

¶161.

Número de petição: 20044-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Novo Casamento

Emendar ¶ 161 D):
Cada Ddivórcio não exclui um novo casamento. Os novos 

casamentos devem considerar os votos do casamento anterior 
feitos perante e a Deus, que não devem ser conscientemente 
quebrados. Os ministros devem seriamente considerar e acon-
selhar os potenciais parceiros conjugais quanto à importân-
cia destes votos anteriores e potencialmente recusar realizar 
um novo casamento. Encorajamos uma entrega emocional da 
igreja e da sociedade, na administração compassiva aos que 
estiverem em processo de divórcio, bem como aos membros 
de famílias divorciadas e famílias casadas novamente, numa 
comunidade de fé em que a graça de Deus seja partilhada por 
todos.

Fundamentação:
Os casamentos subsequentes apresentam uma taxa de in-

sucesso elevada. O clero tem uma responsabilidade perante 
os divorciados de explicar tendências e razões bíblicas pe-
las quais o divórcio não pode quebrar os votos de casamento 
originais feitos perante e a Deus. Deve-se considerar a possib-
ilidade de recusar a celebração de um casamento subsequente 
quando tal venha a originar uma relação adúltera.

¶161.

Número de petição: 20045-CB-¶161-G; Smithson, Mark - 
Louisville, KY, EUA. 

Abuso de Sexualidade

Emendar ¶ 161 I):
Perder a liberdade e ser comprado e/ou vendido por outra 

pessoa para �ns sexuais é uma forma de escravidão, e de-
nunciamos tais negócios e apoiamos a vítima e seu direito à 
liberdade.

Fundamentação:
Esta é a mesma questão se alguém vender uma pessoa 

para sexo ou se essa mesma pessoa se vender a ela mesma 
para sexo. O(a) escravizado(a) apenas muda para o compra-
dor. Sem comprador não existe vendedor.

¶161.

Número de petição: 20730-CB-¶161-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Princípios Sociais Revistos – 161 e 162

Substituir ¶ 161 e ¶ 162 por 
A Comunidade Social
Prefácio
Quando se trata de fé, que coisa viva, criativa, activa e 

poderosa ela é! Não pode fazer outra coisa que não seja o bem 
o tempo todo. Nunca espera para perguntar se há algo de bom 
que deva ser feito; pelo contrário, antes que a questão seja 
levantada, ela já agiu e continua a agir. [Quem] não age dessa 
maneira é uma [pessoa] sem fé. (John Wesley, Prefácio, Notas 
explicativas sobre Romanos)

O evangelho de Cristo não conhece nenhuma religião que 
não seja social; nenhuma a santidade que não seja santidade 
social. (John Wesley, Prefácio, Hinos e Poemas Sagrados)

Como Metodistas Unidos, a�rmamos que os seres hu-
manos são feitos para Deus e uns para os outros (Génesis 
1:26-27, 31; Filipenses 2:3-8). Vivemos as nossas vidas, 
crescemos na fé e envolvemo-nos em atos de discipulado e te-
stemunho dentro de uma variedade de comunidades interliga-
das, incluindo famílias, escolas, bairros, locais de trabalho e 
a sociedade em geral.

A igreja é chamada a ser uma comunidade distinta, mar-
cada pela pregação do evangelho, estudo das Escrituras, par-
tir do pão e testemunho do poder da redenção no meio de um 
mundo quebrantado. Respondemos à chamada de Deus no 
mundo, testemunhando o poder transformador do evangelho, 
participando de actos de misericórdia e esforçando-nos para 
alcançar a justiça e a paz como marcas do reinado vindouro 
de Deus. Em todos esses esforços, os cristãos são lembrados 
de que, por mais diversos que sejamos, somos todos parte do 
mesmo corpo sob a soberania de Cristo (1 Coríntios 12:12-
31).

A comunidade que cuida
 
A. A família
Reconhecemos que as famílias têm vários tamanhos e 

formas e reconhecemos o seu papel signi�cativo em nutrir o 
desenvolvimento físico, moral e espiritual de crianças, jovens 
e adultos. Cuidado e apoio são fundamentais para o bom fun-
cionamento das famílias. Portanto, exortamos todos os mem-
bros da família a se tratarem com amor e respeito. Também 
incentivamos os pais e outros responsáveis a exercer diligên-
cia e cuidado apropriados, criando os seus �lhos de maneira 
a promover o seu crescimento físico, espiritual, emocional e 
moral.
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As crianças são uma dádiva de Deus e devem ser bem 
vindas e recebidas. Lamentamos que, em alguns casos, os 
pais biológicos sejam incapazes ou não estejam dispostos a 
cumprir suas obrigações de proporcionar cuidados. Nessas 
circunstâncias, aplaudimos a disposição das famílias alar-
gadas e de pais adoptivos de intervir como prestadores 
primários de cuidados. Mesmo nessas situações, no entan-
to, reconhecemos o trauma que pode ser causado pela sep-
aração das crianças das suas famílias de origem e instamos 
que essas acções sejam tratadas de maneira justa, sensível e 
compassiva. Sempre que apropriado e possível, encorajamos 
a adopção aberta para que as crianças possam saber de toda 
a informação a elas relevante, tanto medicamente como em 
termos de parentesco. 

B. Pessoas solteiras 
Celebramos as contribuições de pessoas solteiras e rejeit-

amos todas as práticas sociais que as discriminam ou as su-
jeitam a parcialidade e preconceitos. Respeitamos as decisões 
das pessoas solteiras em relação ao casamento e a�rmamos 
as várias maneiras pelas quais elas podem participar da vida 
familiar e comunitária. Esse profundo senso de respeito se 
estende aos pais solteiros. Reconhecemos os encargos e de-
sa�os extras que a paternidade solteira acarreta e oferecemos 
nosso amor, apoio e cuidado no cumprimento dessa vocação 
especial.

C. A Sexualidade humana
A�rmamos a sexualidade humana como um dom sagrado 

e reconhecemos que a intimidade sexual contribui para pro-
mover o bem-estar emocional, espiritual e físico dos indivídu-
os e para nutrir relacionamentos sexuais saudáveis, baseados 
em amor, cuidado e respeito.

A sexualidade humana é uma parte saudável e natural da 
vida, expressa de maneiras maravilhosamente diversas, desde 
o nascimento até à morte. É moldada por uma combinação 
de natureza e criação: hereditariedade e factores genéticos, 
por um lado, e desenvolvimento e ambiente infantil, por out-
ro. Honramos ainda a diversidade de escolhas e vocações em 
relação à sexualidade, como celibato, casamento e solidão. 

Apoiamos o direito de todas as pessoas de exercer con-
sentimento pessoal em relacionamentos sexuais, de tomar 
decisões sobre os seus próprios corpos e de ser apoiado nes-
sas decisões, de receber educação sexual abrangente, de estar 
livre de exploração e violência sexual e de ter acesso a cuida-
dos de saúde sexual adequados.

D. Casamento
Dentro da igreja, a�rmamos o casamento como uma 

aliança sagrada e vitalícia que une duas pessoas de fé e as 
leva a um relacionamento mais profundo com Deus e com a 
comunidade religiosa. 

Embora a Igreja Metodista Unida não reconheça o casa-
mento como sacramento, celebramos e estimamos essa união 
como uma expressão da fé do casal, fundamentada no seu rel-
acionamento com Deus e um com o outro. Assim, o casamento 

re�ecte uma vontade contínua de crescer juntos em Cristo e 
um compromisso de cultivar um vínculo de aliança que en-
globa intimidade, graça e amor.

Como membros da sociedade em geral, também a�rma-
mos a importância do casamento civil, o reconhecimento le-
gal das uniões domésticas pelo Estado. Esse reconhecimento 
legal é vital para garantir a estabilidade da família e a regula-
mentação ordenada das heranças e para garantir que cônjuges 
e �lhos tenham todos os direitos, benefícios e protecções aos 
quais têm direito. 

1. Casamento infantil
Rejeitamos as relações conjugais com crianças e jov-

ens com menos de dezoito (18) anos, mesmo em lugares 
onde essas relações são cultural ou legalmente permitidas. 
Casamentos de crianças e actividades sexuais prematuras in-
terrompem o curso normal do desenvolvimento emocional, 
biológico e social de crianças menores. Para meninas meno-
res de idade, em particular, actividades sexuais prematuras - e 
as gravidezes resultantes dessas actividades - podem dani�car 
permanentemente os órgãos internos, causar problemas médi-
cos ao longo da vida e impedir outras oportunidades nas suas 
vidas. Esperar até terem a idade mais apropriada para casar 
oferece melhores oportunidades, para que crianças e jovens 
se tornem adultos saudáveis e se tornem membros plenos, que 
contribuem para sociedade. Portanto, acreditamos que os jo-
vens devem ter idade legal para dar seu consentimento antes 
de se casarem.

2. Poligamia
Não podemos endossar a prática da poligamia, que im-

plica viver em relacionamento com múltiplos cônjuges. No 
entanto, reconhecemos que a dissolução forçada de tais rel-
acionamentos apresenta problemas signi�cativos. Com de-
masiada frequência, as mulheres e crianças forçadas a aban-
donar relações poligâmicas são lançadas em pobreza abjecta, 
sem meios de apoio. 

Portanto, exortamos os líderes da igreja, ao lidar com a dis-
solução dos relacionamentos polígamos, a exercer o máximo 
cuidado e a priorizar considerações relacionadas com a saúde 
e bem-estar contínuos das mulheres e crianças dependentes.

Rejeitamos as tentativas de ostracizar as famílias que 
estão ou estiveram em relacionamentos polígamos, especial-
mente mulheres e crianças, ou de lhes negar o acesso aos 
ministérios da igreja, incluindo a participação nos sacramen-
tos. Em vez disso, instamos os pastores e as congregações 
a proporcionar a mesma cortesia e hospitalidade a todos os 
necessitados.

3. Divórcio
Reconhecemos que o divórcio se pode tornar uma alter-

nativa lamentável, mas necessária, quando os relacionamen-
tos conjugais são prejudicados de forma irreparável ou se 
tornam destrutivos ou quando os cônjuges se tornam irrevo-
gavelmente afastados. Nesses casos, aconselhamos os casa-
is a procurar aconselhamento adequado e, se o processo de 
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divórcio se tornar inevitável, conduzi-lo de maneira a minimi-
zar os impactos negativos sobre todos os membros da família. 

A �delidade à aliança do casamento não exige que os 
cônjuges permaneçam num relacionamento físico ou men-
talmente abusivo. Não apoiamos esforços para recusar os 
ministérios da igreja a pessoas divorciadas ou negar-lhes 
oportunidades de liderança na igreja, quer como clérigos, 
quer como leigos. Pedimos aos pastores e congregações que 
forneçam ministérios e programas que apoiem as pessoas di-
vorciadas na superação de estigmas sociais e religiosos que 
elas frequentemente enfrentam. O divórcio não exclui um 
novo casamento. 

Outros Assuntos Sociais
 
A. Toxicodependências, álcool e tabaco
A toxicodependência refere-se tanto aos efeitos psi-

cológicos e �siológicos devastadores da dependência quanto 
às consequências sociais mais amplas do abuso. Para respond-
er às realidades generalizadas dos transtornos por toxicode-
pendência, começamos com o reconhecimento dos impactos 
devastadores do vício e do uso indevido e abuso de substân-
cias legais e ilegais na vida dos utilizadores individuais, das 
famílias alargadas e de comunidades inteiras. 

Em muitas partes do mundo, a toxicodependência de 
opióides e outras substâncias atingiu proporções de crise. A 
igreja apoia programas e políticas que abordam de maneira 
abrangente as causas e curas de vícios debilitantes. Exortamos 
a sociedade a abster-se de julgar as pessoas viciadas e aos 
governos de todos os níveis a fornecer recursos proporcionais 
à dimensão do problema. 

Em reconhecimento da devastação que a toxicode-
pendência tem causado a indivíduos, famílias e comunidades 
inteiras, instamos os Metodistas Unidos a abster-se do uso de 
intoxicantes lícitos ou ilícitos, drogas ou outras substâncias 
que promovam o vício, prejudiquem as faculdades mentais e 
as habilidades físicas e resultem em danos duradouros a in-
divíduos, famílias e comunidades.

Em relação ao consumo de álcool, reconhecemos a 
posição histórica metodista unida sobre a abstinência como 
uma salvaguarda contra danos mentais, físicos e espirituais 
causados pelo consumo excessivo. Consequentemente, exor-
tamos aqueles que optarem por consumir bebidas alcoólicas, 
incluindo vinho e cerveja, a fazê-lo com sabedoria e mod-
eração. Outra consideração importante é o impacto que tais 
acções causam nas pessoas que lutam para se recuperar do 
uso e abuso de álcool.

Devido a evidências médicas cada vez maiores sobre a 
natureza altamente viciante e às sérias consequências à saúde 
causadas pela ingestão directa ou indirecta ou inalação de nic-
otina e outros produtos químicos encontrados em produtos 
comerciais de tabaco, a igreja recomenda a abstinência total. 
Ao fazer essa recomendação, reconhecemos as di�culdades 
em superar o vício em nicotina e instamos as congregações 

a encontrar maneiras de fornecer apoio signi�cativo àqueles 
que decidem parar de usar nicotina.

B. Bullying e outras formas de violência
Descrevemos todas as formas de bullying (intimi-

dação), que consistem em comportamentos indesejados e 
agressivos em relação a crianças, jovens e adultos, incluindo 
provocações verbais, violência física, manipulação emocio-
nal e intimidação social. Quando especi�camente voltado 
para crianças e jovens, o bullying atrapalha o desenvolvi-
mento emocional e intelectual e transforma escolas, bairros 
e ambientes virtuais ou online em ambientes perigosos e 
inseguros. O bullying geralmente tem efeitos traumáticos 
a longo prazo no bem-estar mental, físico e emocional de 
suas vítimas. Apoiamos a promulgação de políticas desti-
nadas a proteger crianças, jovens e adultos do bullying. Em 
situações que envolvem crianças e jovens menores, insta-
mos o desenvolvimento e a implementação de políticas anti 
bullying que levem em consideração os processos de amad-
urecimento em curso, tanto das vítimas como dos autores 
de bullying.

C. Colonialismo, neocolonialismo e suas consequências
Reconhecemos que os legados emaranhados e complexos 

do colonialismo e neocolonialismo pesam fortemente na ir-
mandade global dos Metodistas Unidos. O colonialismo ref-
ere-se à prática de estabelecer controle total ou parcial de out-
ros países, tribos e povos através da conquista e exploração. O 
neocolonialismo continua o legado histórico do colonialismo, 
mantendo o controlo económico, político e social das nações 
e povos anteriormente colonizados. 

Alguns de nós pertencem a países e grupos que se bene�-
ciaram muito da subjugação de povos inteiros e da apreensão 
de terras e outros recursos. Outros de nós vivem em países 
ou fazem parte de comunidades que continuam a lutar com 
a história e os impactos continuados de todas as formas de 
colonialismo, incluindo instabilidade social, económica e 
política; desnutrição generalizada; analfabetismo; doença; e 
violações contínuas em terras indígenas e tribais.

Reconhecemos que, longe de ser espectadora inocente, a 
igreja frequentemente esteve profundamente envolvida no co-
lonialismo e no neocolonialismo. Convidamos, portanto, in-
divíduos e congregações a se educarem sobre os problemáti-
cos legados do colonialismo e, onde for adequado, a buscarem 
arrependimento pelo nosso envolvimento contínuo. Instamos 
os Metodistas Unidos a encontrar maneiras de apoiar aque-
les que ainda sofrem com legados coloniais, incluindo actos 
tangíveis de reparação e apoio activo a iniciativas de desen-
volvimento sustentável.

D. Morte com dignidade
Reconhecemos que toda vida mortal termina na morte e 

a�rmamos que o amor e os cuidados permanentes de Deus 
permanecem connosco quando fazemos a transição da vida 
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para a morte para uma vida maior. Essas a�rmações, juntam-
ente com o nosso compromisso expresso com o valor sagrado 
de todo ser humano, nos levam a insistir em que os indivíduos 
sejam tratados com dignidade e respeito à medida que passam 
pelo processo de morrer. 

Essa ênfase na morte com dignidade signi�ca que as 
escolhas de indivíduos e suas famílias devem ser ouvidas e 
respeitadas, o uso da tecnologia médica deve ser medido e 
apropriado, e qualquer dor e sofrimento desnecessários de-
vem ser minimizados. A�rmamos o direito das pessoas que 
estão a morrer de participar activamente do processo de tom-
ada de decisão. Como comunidades de fé, somos chamados a 
apoiar indivíduos e famílias quando enfrentarem a realidade 
do sofrimento e da morte. De maneira sensível e atenciosa, 
testemunhamos o amor e a graça duradouros de Deus, mesmo 
quando eles não podem ser sentidos ou experimentados de 
maneira imediata.

1. Cuidado �el das pessoas que estão a morrer
A nossa abordagem para a morte e o morrer está en-

quadrada na nossa crença na dignidade e valor inerentes aos 
seres humanos, na nossa preocupação com a autonomia do 
paciente e na a�rmação de que as nossas vidas �nalmente 
pertencem a Deus. Dentro dessa estrutura, apoiamos forte-
mente os esforços para capacitar os pacientes e os seus entes 
queridos a tomar decisões informadas sobre tratamento con-
tinuado ou decisões de �m de vida que sejam consistentes 
com os estatutos legais aplicáveis e os protocolos e padrões 
médicos estabelecidos.

Essa tomada de decisão informada pode levar os pacien-
tes e os seus entes queridos a optar por continuar tratamentos 
que prometem melhorias signi�cativas na saúde ou melhoria 
da qualidade de vida. Por outro lado, essas decisões também 
podem levar pacientes ou entes queridos a interromper inter-
venções médicas que deixam de trazer algum benefício sub-
stantivo.

A�rmamos os benefícios dos cuidados paliativos nos 
casos em que é tomada a decisão de interromper outros trat-
amentos. Os cuidados paliativos enfatizam a importância de 
tornar o paciente o mais confortável possível, minimizando a 
dor e o sofrimento e permitindo que o processo da morte pros-
siga sem impedimentos. Também endossamos a criação de 
directrizes médicas avançadas, que expressam claramente as 
preferências dos pacientes, caso eles se tornem incapacitados 
e incapazes de informar os seus médicos.

2. Eutanásia e suicídio
A nossa convicção de que a vida é um dom sagrado, jun-

tamente com as questões e preocupações persistentes sobre 
possíveis abusos, leva-nos como igreja a opor-nos à eutanásia 
e ao suicídio, continuando o nosso ministério de misericór-
dia com as famílias afectadas por tais acções. A eutanásia, 
também conhecida como morte por misericórdia e o suicídio 
dirigido ou assistido por médico, ocorre quando os médicos 
ou outros pro�ssionais de saúde disponibilizam doses letais 

de medicamentos para pacientes em estado terminal ou, em 
alguns casos, administram ou supervisionam directamente o 
uso desses medicamentos.

O suicídio refere-se mais geralmente a acções toma-
das por indivíduos para acabar com as suas próprias vidas. 
As motivações para o suicídio geralmente envolvem de-
pressão e outras formas de doença mental, incluindo a tox-
icodependência. Em todo o mundo, as tentativas de suicí-
dio geralmente ocorrem após crises pessoais ou familiares 
signi�cativas, incluindo a perda de meios de subsistência, 
a migração e deslocamento forçados, a opressão cultural e 
a exposição prolongada ao bullying e a outros actos de vi-
olência. 

Embora a eutanásia ou o suicídio não possam ser tol-
erados, confessamos humildemente a inadequação da com-
preensão e resposta da igreja. Instamos as congregações a se 
educarem sobre o complexo conjunto de motivações e facto-
res subjacentes a essas práticas. Reconhecendo que o julga-
mento �nal está mais nas mãos de Deus do que nas nossas, 
rejeitamos as tentativas de negar os ministérios e serviços da 
igreja àqueles que morrem por eutanásia ou suicídio ou a suas 
famílias enlutadas e outros entes queridos. 

Acreditamos que o suicídio não nega às pessoas graça 
de Deus, que é su�ciente. Pedimos aos pastores e congre-
gações locais que estabeleçam protocolos apropriados para 
responder às pessoas que consideram o suicídio e os sobre-
viventes de tentativas de suicídio. Tais protocolos devem in-
cluir a referência a conselheiros experientes ou pro�ssionais 
médicos. Em vez de ostracizar ou condenar sobreviventes 
ou membros da família afectados pelo suicídio, instamos os 
pastores e as congregações a mostrar compaixão e apoio a 
essas pessoas.

E. Jogos de azar
Rejeitamos a prática do jogo, porque concentra a atenção 

da sociedade na aquisição de bens monetários, excluindo tudo 
o resto e enriquece uma pequena minoria à custa da grande 
maioria. Para muitas pessoas, o jogo se torna uma prática dev-
astadora e viciante que compromete o bem-estar económico 
dos jogadores e das suas famílias.

Reconhecemos que em alguns locais, a Primeira Nação, o 
índio americano e os aborígenes abriram resorts e estabeleci-
mentos para jogos de azar como um acto de autodeterminação 
e um passo crucial para a sobrevivência económica. Em vez 
de condenar tais acções, reconhecemos que o papel da igreja 
é incentivar o diálogo e a educação sobre as esperanças e as-
pirações dessas comunidades e desenvolver um entendimento 
mais profundo das suas histórias e suas contínuas buscas de 
autodeterminação e sobrevivência. 

Comprometemo-nos trabalhar para a erradicação da po-
breza e para uma distribuição mais equitativa dos benefícios 
�nanceiros como estratégia construtiva para reduzir o apelo 
�nanceiro do jogo organizado, que inclui lotarias, casinos e 
jogos de azar online.
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F. Igualdade e Diversidade de Género
Apoiamos a igualdade e a diversidade de géneros como 

objectivos importantes para garantir que as aspirações de mul-
heres e meninas sejam levadas a sério e garantir que as posições 
remuneradas e as oportunidades de liderança sejam distribuí-
das igualmente por todos. Criticamos a persistência do sexismo 
e da misoginia na igreja através das suas práticas e ensinamen-
tos teológicos, bem como na sociedade em geral. Lamentamos 
que esses preconceitos muitas vezes levem à denigração e à 
demissão da liderança e participação das mulheres. 

Consequentemente, rejeitamos quaisquer crenças, políti-
cas ou práticas que encarem mulheres e homens desiguais em 
contextos religiosos ou seculares. Exortamos congregações, pa-
stores, juntas de ministérios ordenados, bispos e outros o�ciais 
da igreja a implementar esforços concretos para nutrir e pro-
mover a liderança de todas as pessoas, independentemente do 
sexo. Também instamos os governos, empresas e sociedade civil 
a promulgar leis e políticas para garantir que todos os membros 
da sociedade tenham acesso, oportunidades e protecções iguais.

G. Meios e tecnologias de comunicação 
Apoiamos a liberdade de expressão pública, que abrange 

a liberdade de imprensa e o direito de todos os membros da 
sociedade de compartilhar as suas perspectivas e opiniões. 
Também insistimos que todas as empresas de meios de comu-
nicação operem com civilidade e respeito e sigam os padrões 
jornalísticos estabelecidos. A�rmamos os papéis positivos 
que as tecnologias de meios e comunicação desempenham na 
educação do público em geral, responsabilizando o governo 
e outros líderes da sociedade e promovendo o bem comum. 

Estamos preocupados com os monopólios dos meios de 
comunicação e com a tendência do controlo destes estar nas 
mãos de algumas grandes empresas, e incentivamos indivídu-
os, comunidades e governos a serem vigilantes na aplicação 
de políticas defesa da concorrência. 

Também reconhecemos que, como qualquer outro em-
preendimento humano, os meios de comunicação podem ser 
usados por pessoas sem escrúpulos para manipular opiniões 
públicas, distorcer factos e espalhar desinformação, host-
ilidade e medo. Lamentamos a proliferação do discurso de 
ódio nas redes sociais, nas notícias transmitidas e impressas 
e noutras plataformas, e pedimos aos cidadãos e reguladores 
que façam tudo ao seu alcance para eliminá-la. Também in-
centivamos as pessoas a tomar cuidado ao expressar suas 
opiniões nas redes sociais, reconhecendo a necessidade de 
compaixão e os danos que podem ser causados a outras pes-
soas quando essa compaixão está ausente.

Além disso, as redes e outras tecnologias de comuni-
cação carecem de representação adequada ou diversi�cada 
de comunidades marginalizadas, incluindo mulheres, grupos 
étnicos, pessoas com incapacidades, pessoas empobrecidas e 
outras. Acreditamos que as redes e as tecnologias de comuni-
cação devem ser abertas e acessíveis a todos, devem promov-
er normas que promovam civilidade e respeito e devem ainda 

proteger a dignidade e o valor de todas as pessoas, incluindo 
as mais vulneráveis da sociedade.

H. Pornogra�a
Opomo-nos fortemente à pornogra�a e lamentamos seu 

impacto destrutivo sobre culturas, famílias e indivíduos. A 
pornogra�a é uma afronta à nossa convicção de que a sexu-
alidade humana é um presente precioso de Deus. A questão 
da pornogra�a tem produzido um impacto drástico em muitas 
pessoas, dentro e fora da igreja mundial. Embora as imagens 
grá�cas estejam disponíveis há séculos, a ampla prevalência 
e disponibilidade actual de materiais sexualmente explícitos 
e agressivos, causam um crescente problema de dependên-
cia para muitos, incluindo jovens que atingiram a maiori-
dade com Internet nas suas casas e em dispositivos móveis. 
Apelamos a todos os Metodistas Unidos a apoiarem acções 
para desenvolver políticas sociais e governamentais e�cazes 
para erradicar a pornogra�a infantil, bem como a exploração 
e a escravatura de adultos. Convidamos ainda a igreja a di-
sponibilizar apoio, reabilitação e cuidados sem julgamento 
para aqueles que foram afectados pelo impacto prejudicial da 
pornogra�a nas suas vidas. 

I. Experimentação e pesquisa médica
Apoiamos experiências médicas e procedimentos de 

pesquisa que têm o potencial de erradicar doenças e/ou pro-
longar e melhorar a qualidade da vida humana. Insistimos 
que a experimentação médica, incluindo engenharia genéti-
ca, seja realizada dentro de parâmetros bioéticos estabele-
cidos. Esses parâmetros, que decorrem da responsabilidade 
do médico de não causar danos, incluem garantias de au-
tonomia do paciente e consentimento informado; garantias 
de que os benefícios e riscos da experimentação médica são 
distribuídos de forma equitativa entre vários grupos da so-
ciedade; a promessa de benefícios signi�cativos para os pa-
cientes envolvidos em tais experiências; e, em menor grau, 
a oportunidade de avançar signi�cativamente no campo da 
medicina.

Defendemos a supervisão meticulosa de todas as formas 
de experimentação médica para garantir que os mais altos 
parâmetros éticos sejam aplicados. Instamos a uma forte co-
operação entre governos, instituições académicas, pesquisa-
dores corporativos e a pro�ssão médica para impor os padrões 
vigentes de pesquisa médica. Além disso, insistimos na devida 
diligência para garantir que as pessoas que vivem na pobre-
za, incluindo as de países em desenvolvimento e sociedades 
menos ricas, não sejam super-representadas ou sub-represen-
tadas nos estudos médicos e, em seguida, lhes sejam negados 
os benefícios derivados dos estudos. 

J. Doação e transplante de órgãos
Apoiamos fortemente a doação de órgãos como uma ex-

pressão da exortação de Cristo de amar o próximo. A escassez 
mundial de órgãos transplantáveis signi�ca que centenas de 
milhares de crianças, mulheres e homens são submetidos a dor 
desnecessária e morte prematura. À luz disso, os Metodistas 
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Unidos que desejam e podem participar são incentivados a se 
voluntariar através de registos de doação de órgãos.

Acreditamos que todas as doações devem ser voluntárias 
e devem ser conduzidas em ambientes médicos seguros e 
protegidos, nos quais a saúde, o bem-estar e a privacidade 
dos doadores e dos destinatários são protegidos. Além disso, 
consideramos a compra e venda de órgãos e sangue, incluin-
do os obtidos por meio de roubo e coerção, como violações 
profundas da dignidade inerente à vida humana e de preceitos 
morais que ditam que os seres humanos sejam tratados como 
mercadorias. 

Instamos governos e organizações médicas a adoptarem 
leis e políticas que promovam a doação de órgãos, protegendo 
populações vulneráveis de práticas abusivas e garantindo que 
os órgãos transplantáveis sejam distribuídos de maneira equi-
tativa, independentemente da posição social de um potencial 
receptor.

K. Saúde reprodutiva e aborto
Apoiamos o fornecimento de educação abrangente e 

adequada à idade sobre saúde sexual, bem como o acesso a 
métodos contraceptivos consistentes, e�cazes e acessíveis. 
Também a�rmamos ministérios e iniciativas destinadas a pro-
mover a saúde reprodutiva e a melhorar a qualidade de vida 
de mulheres e raparigas. Devido aos perigos e riscos envolvi-
dos na gravidez, acreditamos que mulheres e raparigas devem 
ter acesso consistente a cuidados ginecológicos. Portanto, 
exortamos governos, empresas, igrejas e outras instituições 
cívicas a terem acesso a educação preventiva, exames médi-
cos, tratamento e aconselhamento em altas prioridades para 
mulheres e raparigas em idade fértil.

O nosso compromisso com a santidade da vida humana 
nos deixa relutantes em tolerar o aborto. Rejeitamos incondi-
cionalmente como um meio aceitável de controle de natali-
dade ou um mecanismo para selecção de género e outras for-
mas de eugenia. Apoiamos a noti�cação 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. 

Opomo-nos ao aborto tardio ou parcial, um processo 
também conhecido como dilatação e extracção. Pedimos 
o �m dessa prática, excepto quando a vida da mãe está em 
perigo, nenhum outro tratamento médico é viável ou quan-
do anormalidades graves ameaçam a viabilidade do feto. 
Reconhecemos que esses e outros con�itos trágicos da vida 
com a vida podem justi�car decisões para encerrar a vida de 
um feto. Nestas circunstâncias limitadas, apoiamos a opção 
legal do aborto e insistimos para que esses procedimentos se-
jam executados por pro�ssionais médicos treinados em locais 
limpos e seguros.

Exortamos todos os que consideram o aborto a procu-
rar aconselhamento médico e aconselhamento pastoral 

apropriados e a se envolver em pesquisas e pedidos de oração 
sobre outras alternativas, como disponibilizar bebés para 
adoçam. Oramos por aqueles que enfrentam gravidezes inde-
sejadas e oferecemos nossas orações e apoio enquanto tentam 
discernir a vontade de Deus e buscar a sabedoria e orientação 
de Deus. Independentemente das circunstâncias em que al-
guém possa fazer um aborto, não toleramos intimidação ou 
vergonha por suas decisões ou acções.

Reconhecemos que as jovens em idade fértil relatam 
frequentemente que não têm a capacidade de fazer escolhas 
signi�cativas para a vida ou exercer controle efectivo sobre 
as suas próprias vidas. Desa�amos pastores, congregações, 
ministérios do campus e outros a estarem na vanguarda dos 
esforços para capacitar essas jovens. Além disso, apoia-
mos centros de recursos que disponibilizam cuidados com-
passivos e ajudam as mulheres a explorar alternativas ao 
aborto.

Reconhecemos que o acesso a serviços de saúde repro-
dutiva é muitas vezes limitado por factores económicos. As 
mulheres que vivem na pobreza geralmente não conseguem 
fazer escolhas sobre quando engravidar ou sobre o tamanho 
das suas famílias. Elas também não têm acesso a cuidados pré 
e pós-natais seguros. Essa falta de agência perpetua os ciclos 
de pobreza, restringindo a capacidade das mulheres de par-
ticipar da força de trabalho e aumentando a pressão sobre os 
escassos recursos familiares. Apoiamos políticas e programas 
que estendem serviços de saúde reprodutiva para mulheres 
em áreas economicamente desa�adas. 

Apoiamos o uso de uma variedade de estratégias repro-
dutivas para aqueles que desejam ter �lhos, incluindo trata-
mentos de fertilidade, fertilização in vitro (FIV), doação de 
embriões ou espermatozóides, barriga de aluguer e outros. 
Acreditamos que é melhor deixar a decisão de usar alterna-
tivas reprodutivas para aqueles que consideram o uso dessas 
opções, em consulta com seus pro�ssionais de saúde. Em to-
dos os casos, o uso de alternativas reprodutivas deve estar em 
conformidade com os mais altos padrões éticos, priorizando 
a saúde e o bem-estar tanto das mulheres como das crianças.

L. Racismo, Etnocentrismo e Tribalismo
Condenamos o racismo, o etnocentrismo, o tribalismo e 

qualquer ideologia ou prática social baseada em crenças ou 
ideologias falsas e enganosas de que um grupo de seres hu-
manos é superior a todos os outros grupos de seres humanos. 
Além disso, rejeitamos totalmente as leis, políticas e práticas 
sociais que marginalizam, discriminam e/ou incentivam o uso 
da violência contra indivíduos, comunidades ou outros gru-
pos sociais com base em diferenças raciais, étnicas ou tribais 
percebidas.

Apelamos às congregações e aos pastores, bispos e outras 
autoridades da igreja para que se eduquem sobre as causas e 
manifestações do racismo, etnocentrismo e tribalismo nas co-
munidades de fé e que desenvolvam estratégias para superar 
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esse tipo de divisão social. Da mesma forma, instamos gover-
nos, empresas e organizações da sociedade civil a renuncia-
rem a declarações, políticas e acções destinadas a promover a 
exclusão, discriminação e violência.

M. Assédio sexual, abuso e agressão
Reconhecendo o valor e a dignidade inerentes a todas as 

pessoas, condenamos o assédio sexual, abuso e agressão e 
consideramos os mesmos violações graves das normas com-
portamentais estabelecidas na igreja e na nossa sociedade em 
geral. O assédio sexual inclui comentários sexuais indese-
jáveis e inapropriados, comentários baseados no género ou 
avanços físicos realizados nos locais de trabalho, ambientes 
pro�ssionais ou situações sociais. 

O abuso sexual ou molestamento implica actividade 
sexual indesejada perpetrada pelo uso de força ou ameaças, 
ou tirando proveito daqueles que são incapazes de dar con-
sentimento ou daqueles em situações vulneráveis com poder 
desigual. A agressão sexual inclui todas as ameaças e formas 
de contacto sexual forçado ou danos corporais, incluindo a 
violação. Lamentamos particularmente a exploração sexual 
de crianças e jovens e reconhecemos que qualquer abuso sex-
ual é especialmente hediondo e prejudicial quando ocorre no 
contexto da igreja.

Instamos os pastores, congregações e outros órgãos da 
igreja a adoptarem políticas e práticas claras para prevenir 
ou resolver casos de assédio sexual. Essas políticas e práticas 
devem incluir o treinamento necessário para todos os clérigos 
e funcionários da igreja, directrizes impressas sobre o que 
constitui assédio sexual, um método de denúncia seguro e 
con�dencial e um processo claro para resolver reclamações 
de queixas, incluindo penalidades crescentes que terminam 
com a demissão de reincidentes que não conseguem corrigir 
seu comportamento.

Defendemos o desenvolvimento e a implementação de 
políticas e práticas abrangentes em relação a casos de suspeita 
de abuso e agressão sexual, especialmente quando esses casos 
envolvem crianças menores ou outras pessoas incapazes de 
dar seu consentimento. Relatórios de agressão ou abuso, mes-
mo sem fundamentos, devem ser imediatamente investigados. 
Além disso, instamos os pastores e as congregações a cumpri-
rem totalmente os estatutos legais que regem esses assuntos 
e a conhecerem todas as suas obrigações legais como relator 
mandatado.

Fundamentação:
Essa petição substitui ¶ 161 e ¶ 162 como parte da re-

visão dos Princípios Sociais e oferece maior ênfase aos an-
tecedentes teológicos e relevância global. Para a revisão com-
pleta da proposta e dos antecedentes do processo, consulte 
o “Relatório e Adendo dos Princípios Sociais” presente no 
ADCA.

¶161.C.

Número de petição: 20711-CB-¶161.C-G; Horton, David – 
Houston, TX, EUA. 

Discernimento Local de Cerimónias de 
Casamento e Matrimónio

Alterar ¶ 161C:
Casamento—A�rmamos a santidade da aliança do casa-

mento que é expressa através do amor, apoio mútuo, compro-
misso pessoal e �delidade compartilhada. entre um homem 
e uma mulher.Cremos que as bênçãos de Deus se baseiam 
nesse casamento, independentemente se há �lhos ou não des-
ta união. Rejeitamos as normas sociais que assumem padrões 
diferentes entre mulheres e homens no casamento. Apoiamos 
as leis da sociedade civil que de�nem o casamento como a 
união de um homem e uma mulher. Nenhum clero Metodista 
Unido deverá ser solicitado a o�cializar ou abençoar um casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo.

Fundamentação:
Permite que as igrejas locais realizem cerimónias de 

casamento entre pessoas do mesmo sexo na propriedade da 
igreja. Concede a todos os membros do clero a liberdade de 
exercerem a sua consciência quando convidados a o�ciar uma 
cerimónia de casamento, independentemente da sexualidade.

¶161.G.

Número de petição: 20745-CB-¶161.G-G; Go, Amy – 
Aurora, CO, EUA. 

TODOS PERTENCEM: Excluindo 
Linguagem Ofensiva

Alterar ¶ 161G como se segue:
G) Sexualidade Humana—Defendemos que a sexuali-

dade é uma dádiva de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável dessa dádiva sagrada.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são con�rmadas 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 proteção, orientação e aconselhamento adequados para cri-
anças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independentemente 
da idade, sexo, relacionamento estado civil ou orientação sexu-
al, têm direito a ter os seus direitos humanos e civis assegurados 
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 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 
aceita 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 cel-
ebrar o ministério para e com todas as pessoas.

Fundamentação:
Todos pertencem no corpo de Cristo. A IMU reconhece 

as Escrituras Cristãs como documentos produzidos em con-
texto histórico. Nós escolhemos diferenciar os tópicos como 
escravidão, divórcio, e o papel das mulheres. Propomos faz-
er o mesmo quanto aos papeis das pessoas LGBTQIA+ — 
membros vitais, amorosos de nossas igrejas.

¶161.G.

Número de petição: 20746-CB-¶161.G-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

Um Caminho a Seguir Totalmente Inclusivo – 
Parte 2 de 8

¶ 161G) . . . Embora todas as pessoas sejam seres sexuais 
quer sejam casados ou não  , as relações sexuais são con�rma-
das apenas com a aliança do casamento monogâmico,  heter-
ossexual. 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 emo-
cional de uma comunhão que permite conciliar relaciona-
mentos com Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja 
Metodista Unida não aceita a prática da homossexualidade 
e considera essa prática incompatível com a doutrina cristã.

Fundamentação:
Na resposta ao chamamento do evangelho para a igreja, 

enquanto corpo de Cristo, para serem totalmente inclusivas 
para todas as pessoas, as porções da Disciplina que têm impac-
to negativo nas vidas de pessoas LGBTQ devem ser removidas.

¶162.

Número de petição: 20046-CB-¶162.G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Princípios Sociais da Comunidade Social

Eliminar ¶ 162 (A Comunidade Social dos Princípios 
Sociais) e substitir o seguinte:

A COMUNIDADE SOCIAL
Prefácio
Quando se trata de fé, que coisa viva, criativa, activa e 

poderosa ela é! Não pode fazer outra coisa que não seja o 
bem o tempo todo. Nunca espera para perguntar se há algo 
de bom que deva ser feito; pelo contrário, antes que a questão 
seja levantada, ela já agiu e continua a agir. [Quem] não age 
dessa maneira é uma [pessoa] sem fé. (John Wesley, Prefácio, 
Notas explicativas sobre Romanos)

O evangelho de Cristo não conhece nenhuma religião que 
não seja social; nenhuma a santidade que não seja santidade 
social. (John Wesley, Prefácio, Hinos e Poemas Sagrados)

Como Metodistas Unidos, a�rmamos que os seres hu-
manos são feitos para Deus e uns para os outros (Génesis 
1:26-27, 31; Filipenses 2:3-8). Vivemos as nossas vidas, 
crescemos na fé e envolvemo-nos em atos de discipulado e te-
stemunho dentro de uma variedade de comunidades interliga-
das, incluindo famílias, escolas, bairros, locais de trabalho e 
a sociedade em geral.

A igreja é chamada a ser uma comunidade distinta, 
marcada pela pregação do evangelho, estudo das Escrituras, 
partir do pão e testemunho do poder da redenção no meio 
de um mundo quebrantado. Respondemos à chamada de 
Deus no mundo, testemunhando o poder transformador do 
evangelho, participando de actos de misericórdia e esforçan-
do-nos para alcançar a justiça e a paz como marcas do reina-
do vindouro de Deus. Em todos esses esforços, os cristãos 
são lembrados de que, por mais diversos que sejamos, so-
mos todos parte do mesmo corpo sob a soberania de Cristo 
(1 Coríntios 12:12-31).

A comunidade que cuida
A. A família
Reconhecemos que as famílias têm vários tamanhos e 

formas e reconhecemos o seu papel signi�cativo em nutrir o 
desenvolvimento físico, moral e espiritual de crianças, jovens 
e adultos. Cuidado e apoio são fundamentais para o bom fun-
cionamento das famílias. Portanto, exortamos todos os mem-
bros da família a se tratarem com amor e respeito. Também 
incentivamos os pais e outros responsáveis a exercer diligên-
cia e cuidado apropriados, criando os seus �lhos de maneira 
a promover o seu crescimento físico, espiritual, emocional e 
moral.

As crianças são uma dádiva de Deus e devem ser bem 
vindas e recebidas. Lamentamos que, em alguns casos, os 
pais biológicos sejam incapazes ou não estejam dispostos a 
cumprir suas obrigações de proporcionar cuidados. Nessas 
circunstâncias, aplaudimos a disposição das famílias alar-
gadas e de pais adoptivos de intervir como prestadores 
primários de cuidados. Mesmo nessas situações, no entan-
to, reconhecemos o trauma que pode ser causado pela sep-
aração das crianças das suas famílias de origem e instamos 
que essas acções sejam tratadas de maneira justa, sensível e 
compassiva. Sempre que apropriado e possível, encorajamos 
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a adopção aberta para que as crianças possam saber de toda 
a informação a elas relevante, tanto medicamente como em 
termos de parentesco. 

B. Pessoas solteiras 
Celebramos as contribuições de pessoas solteiras e rejeit-

amos todas as práticas sociais que as discriminam ou as su-
jeitam a parcialidade e preconceitos. Respeitamos as decisões 
das pessoas solteiras em relação ao casamento e a�rmamos 
as várias maneiras pelas quais elas podem participar da vida 
familiar e comunitária. Esse profundo senso de respeito se 
estende aos pais solteiros. Reconhecemos os encargos e de-
sa�os extras que a paternidade solteira acarreta e oferecemos 
nosso amor, apoio e cuidado no cumprimento dessa vocação 
especial.

C. A Sexualidade humana
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.

Lamentamos todas as expressões de comportamento 
sexual que não reconhece o valor sagrado de cada indivíduo, 
ou que procura explorar, abusar, objeti�car ou degradar out-
ros, em especial qualquer pessoa que possa ser incapaz de 
defender-se. Da mesma forma lamentamos o impacto de-
strutivo da promiscuidade, da in�delidade, da bigamia, dos 
casamentos múltiplos, da pornogra�a e de todas as tentativas 
para comercializar o dom da sexualidade humana nas nossas 
sociedades.

Defendemos que a graça de Deus está disponível a 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 a nossa congregação 
a acolher e a serem lugares seguros de hospitalidade e cura 
para qualquer um que possa ter sentido sofrimento na sua 
vida sexual.

D. Casamento
Dentro da igreja, a�rmamos o casamento como uma 

aliança sagrada e vitalícia que une um homem e uma mulher 
e os leva a um relacionamento mais profundo com Deus e 
com a comunidade religiosa. 

Embora a Igreja Metodista Unida não reconheça o casa-
mento como sacramento, celebramos e estimamos essa união 
como uma expressão da fé do casal, fundamentada no seu 
relacionamento com Deus e um com o outro. Assim, o casa-
mento re�ecte uma vontade contínua de crescer juntos em 
Cristo e um compromisso de cultivar um vínculo de aliança 
que engloba intimidade, graça e amor.

Como membros da sociedade em geral, também a�rma-
mos a importância do casamento civil, o reconhecimento le-
gal das uniões domésticas pelo Estado. Esse reconhecimento 
legal é vital para garantir a estabilidade da família e a regula-
mentação ordenada das heranças e para garantir que cônjuges 
e �lhos tenham todos os direitos, benefícios e protecções aos 
quais têm direito. 

1. Casamento infantil   
Rejeitamos as relações conjugais com crianças e jov-

ens com menos de dezoito (18) anos, mesmo em lugares 
onde essas relações são cultural ou legalmente permitidas. 
Casamentos de crianças e actividades sexuais prematuras in-
terrompem o curso normal do desenvolvimento emocional, 
biológico e social de crianças menores. Para meninas meno-
res de idade, em particular, actividades sexuais prematuras - e 
as gravidezes resultantes dessas actividades - podem dani�car 
permanentemente os órgãos internos, causar problemas médi-
cos ao longo da vida e impedir outras oportunidades nas suas 
vidas. Esperar até terem a idade mais apropriada para casar 
oferece melhores oportunidades, para que crianças e jovens 
se tornem adultos saudáveis e se tornem membros plenos, que 
contribuem para sociedade. Portanto, acreditamos que os jo-
vens devem ter idade legal para dar seu consentimento antes 
de se casarem.

2. Poligamia
Não podemos endossar a prática da poligamia, que im-

plica viver em relacionamento com múltiplos cônjuges. No 
entanto, reconhecemos que a dissolução forçada de tais rel-
acionamentos apresenta problemas signi�cativos. Com de-
masiada frequência, as mulheres e crianças forçadas a aban-
donar relações poligâmicas são lançadas em pobreza abjecta, 
sem meios de apoio. 

Portanto, exortamos os líderes da igreja, ao lidar com a 
dissolução dos relacionamentos polígamos, a exercer o máx-
imo cuidado e a priorizar considerações relacionadas com a 
saúde e bem-estar contínuos das mulheres e crianças depen-
dentes.

Rejeitamos as tentativas de ostracizar as famílias que 
estão ou estiveram em relacionamentos polígamos, especial-
mente mulheres e crianças, ou de lhes negar o acesso aos 
ministérios da igreja, incluindo a participação nos sacramen-
tos. Em vez disso, instamos os pastores e as congregações 
a proporcionar a mesma cortesia e hospitalidade a todos os 
necessitados.

3. Divórcio 
Reconhecemos que o divórcio se pode tornar uma alter-

nativa lamentável, mas necessária, quando os relacionamen-
tos conjugais são prejudicados de forma irreparável ou se 
tornam destrutivos ou quando os cônjuges se tornam irrevo-
gavelmente afastados. Nesses casos, aconselhamos os casa-
is a procurar aconselhamento adequado e, se o processo de 
divórcio se tornar inevitável, conduzi-lo de maneira a minimi-
zar os impactos negativos sobre todos os membros da família. 
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A �delidade à aliança do casamento não exige que os 
cônjuges permaneçam num relacionamento físico ou men-
talmente abusivo. Não apoiamos esforços para recusar os 
ministérios da igreja a pessoas divorciadas ou negar-lhes 
oportunidades de liderança na igreja, quer como clérigos, 
quer como leigos. Pedimos aos pastores e congregações que 
forneçam ministérios e programas que apoiem as pessoas 
divorciadas na superação de estigmas sociais e religiosos 
que elas frequentemente enfrentam. Com tempo adequado e 
aconselhamento sábio, o divórcio não exclui um novo casa-
mento. 

Outros Assuntos Sociais
A. Toxicodependências, álcool e tabaco
A toxicodependência refere-se tanto aos efeitos psi-

cológicos e �siológicos devastadores da dependência quanto 
às consequências sociais mais amplas do abuso. Para respond-
er às realidades generalizadas dos transtornos por toxicode-
pendência, começamos com o reconhecimento dos impactos 
devastadores do vício e do uso indevido e abuso de substân-
cias legais e ilegais na vida dos utilizadores individuais, das 
famílias alargadas e de comunidades inteiras. 

Em muitas partes do mundo, a toxicodependência de 
opióides e outras substâncias atingiu proporções de crise. A 
igreja apoia programas e políticas que abordam de maneira 
abrangente as causas e curas de vícios debilitantes. Exortamos 
a sociedade a abster-se de julgar as pessoas viciadas e aos 
governos de todos os níveis a fornecer recursos proporcionais 
à dimensão do problema. 

Em reconhecimento da devastação que a toxicode-
pendência tem causado a indivíduos, famílias e comunidades 
inteiras, instamos os Metodistas Unidos a abster-se do uso de 
intoxicantes lícitos ou ilícitos, drogas ou outras substâncias 
que promovam o vício, prejudiquem as faculdades mentais e 
as habilidades físicas e resultem em danos duradouros a in-
divíduos, famílias e comunidades.

Em relação ao consumo de álcool, reconhecemos a 
posição histórica metodista unida sobre a abstinência como 
uma salvaguarda contra danos mentais, físicos e espirituais 
causados pelo consumo excessivo. Consequentemente, exor-
tamos aqueles que optarem por consumir bebidas alcoólicas, 
incluindo vinho e cerveja, a fazê-lo com sabedoria e mod-
eração. Outra consideração importante é o impacto que tais 
acções causam nas pessoas que lutam para se recuperar do 
uso e abuso de álcool.

Devido a evidências médicas cada vez maiores sobre a 
natureza altamente viciante e às sérias consequências à saúde 
causadas pela ingestão directa ou indirecta ou inalação de nic-
otina e outros produtos químicos encontrados em produtos 
comerciais de tabaco, a igreja recomenda a abstinência total. 
Ao fazer essa recomendação, reconhecemos as di�culdades 
em superar o vício em nicotina e instamos as congregações 
a encontrar maneiras de fornecer apoio signi�cativo àqueles 
que decidem parar de usar nicotina.

B. Bullying e outras formas de violência
Descrevemos todas as formas de bullying (intimi-

dação), que consistem em comportamentos indesejados e 
agressivos em relação a crianças, jovens e adultos, incluindo 
provocações verbais, violência física, manipulação emocio-
nal e intimidação social. Quando especi�camente voltado 
para crianças e jovens, o bullying atrapalha o desenvolvi-
mento emocional e intelectual e transforma escolas, bairros 
e ambientes virtuais ou online em ambientes perigosos e 
inseguros. O bullying geralmente tem efeitos traumáticos 
a longo prazo no bem-estar mental, físico e emocional de 
suas vítimas. Apoiamos a promulgação de políticas desti-
nadas a proteger crianças, jovens e adultos do bullying. Em 
situações que envolvem crianças e jovens menores, insta-
mos o desenvolvimento e a implementação de políticas anti 
bullying que levem em consideração os processos de amad-
urecimento em curso, tanto das vítimas como dos autores 
de bullying.

C. Colonialismo, neocolonialismo e suas consequências
Reconhecemos que os legados emaranhados e complexos 

do colonialismo e neocolonialismo pesam fortemente na ir-
mandade global dos Metodistas Unidos. O colonialismo ref-
ere-se à prática de estabelecer controle total ou parcial de out-
ros países, tribos e povos através da conquista e exploração. O 
neocolonialismo continua o legado histórico do colonialismo, 
mantendo o controlo económico, político e social das nações 
e povos anteriormente colonizados. 

Alguns de nós pertencem a países e grupos que se 
bene�ciaram muito da subjugação de povos inteiros e da 
apreensão de terras e outros recursos. Outros de nós vivem 
em países ou fazem parte de comunidades que continuam 
a lutar com a história e os impactos continuados de todas 
as formas de colonialismo, incluindo instabilidade social, 
económica e política; desnutrição generalizada; analfabetis-
mo; doença; e violações contínuas em terras indígenas e 
tribais.

Reconhecemos que, longe de ser espectadora inocente, a 
igreja frequentemente esteve profundamente envolvida no co-
lonialismo e no neocolonialismo. Convidamos, portanto, in-
divíduos e congregações a se educarem sobre os problemáti-
cos legados do colonialismo e, onde for adequado, a buscarem 
arrependimento pelo nosso envolvimento contínuo. Instamos 
os Metodistas Unidos a encontrar maneiras de apoiar aque-
les que ainda sofrem com legados coloniais, incluindo actos 
tangíveis de reparação e apoio activo a iniciativas de desen-
volvimento sustentável.

D. Morte com dignidade
Reconhecemos que toda vida mortal termina na morte e 

a�rmamos que o amor e os cuidados permanentes de Deus 
permanecem connosco quando fazemos a transição da vida 
para a morte para uma vida maior. Essas a�rmações, juntam-
ente com o nosso compromisso expresso com o valor sagrado 
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de todo ser humano, nos levam a insistir em que os indivíduos 
sejam tratados com dignidade e respeito à medida que passam 
pelo processo de morrer. 

Essa ênfase na morte com dignidade signi�ca que as escol-
has de indivíduos e suas famílias devem ser ouvidas e respeita-
das, o uso da tecnologia médica deve ser medido e apropriado, 
e qualquer dor e sofrimento desnecessários devem ser mini-
mizados. A�rmamos o direito das pessoas que estão a morrer 
de participar activamente do processo de tomada de decisão. 
Como comunidades de fé, somos chamados a apoiar indivídu-
os e famílias quando enfrentarem a realidade do sofrimento e 
da morte. De maneira sensível e atenciosa, testemunhamos o 
amor e a graça duradouros de Deus, mesmo quando eles não 
podem ser sentidos ou experimentados de maneira imediata.

1. Cuidado �el das pessoas que estão a morrer
A nossa abordagem para a morte e o morrer está en-

quadrada na nossa crença na dignidade e valor inerentes aos 
seres humanos, na nossa preocupação com a autonomia do 
paciente e na a�rmação de que as nossas vidas �nalmente 
pertencem a Deus. Dentro dessa estrutura, apoiamos forte-
mente os esforços para capacitar os pacientes e os seus entes 
queridos a tomar decisões informadas sobre tratamento con-
tinuado ou decisões de �m de vida que sejam consistentes 
com os estatutos legais aplicáveis e os protocolos e padrões 
médicos estabelecidos.

Essa tomada de decisão informada pode levar os pacien-
tes e os seus entes queridos a optar por continuar tratamentos 
que prometem melhorias signi�cativas na saúde ou melhoria 
da qualidade de vida. Por outro lado, essas decisões também 
podem levar pacientes ou entes queridos a interromper inter-
venções médicas que deixam de trazer algum benefício sub-
stantivo.

A�rmamos os benefícios dos cuidados paliativos nos 
casos em que é tomada a decisão de interromper outros trat-
amentos. Os cuidados paliativos enfatizam a importância de 
tornar o paciente o mais confortável possível, minimizando a 
dor e o sofrimento e permitindo que o processo da morte pros-
siga sem impedimentos. Também endossamos a criação de 
directrizes médicas avançadas, que expressam claramente as 
preferências dos pacientes, caso eles se tornem incapacitados 
e incapazes de informar os seus médicos.

2. Eutanásia e suicídio
A nossa convicção de que a vida é um dom sagrado, jun-

tamente com as questões e preocupações persistentes sobre 
possíveis abusos, leva-nos como igreja a opor-nos à eutanásia 
e ao suicídio, continuando o nosso ministério de misericór-
dia com as famílias afectadas por tais acções. A eutanásia, 
também conhecida como morte por misericórdia e o suicídio 
dirigido ou assistido por médico, ocorre quando os médicos 
ou outros pro�ssionais de saúde disponibilizam doses letais 
de medicamentos para pacientes em estado terminal ou, em 
alguns casos, administram ou supervisionam directamente o 
uso desses medicamentos.

O suicídio refere-se mais geralmente a acções toma-
das por indivíduos para acabar com as suas próprias vidas. 
As motivações para o suicídio geralmente envolvem de-
pressão e outras formas de doença mental, incluindo a tox-
icodependência. Em todo o mundo, as tentativas de suicí-
dio geralmente ocorrem após crises pessoais ou familiares 
signi�cativas, incluindo a perda de meios de subsistência, 
a migração e deslocamento forçados, a opressão cultural e 
a exposição prolongada ao bullying e a outros actos de vi-
olência. 

Embora a eutanásia ou o suicídio não possam ser tol-
erados, confessamos humildemente a inadequação da com-
preensão e resposta da igreja. Instamos as congregações a se 
educarem sobre o complexo conjunto de motivações e facto-
res subjacentes a essas práticas. Reconhecendo que o julga-
mento �nal está mais nas mãos de Deus do que nas nossas, 
rejeitamos as tentativas de negar os ministérios e serviços da 
igreja àqueles que morrem por eutanásia ou suicídio ou a suas 
famílias enlutadas e outros entes queridos. 

Acreditamos que o suicídio não nega às pessoas graça 
de Deus, que é su�ciente. Pedimos aos pastores e congre-
gações locais que estabeleçam protocolos apropriados para 
responder às pessoas que consideram o suicídio e os sobre-
viventes de tentativas de suicídio. Tais protocolos devem in-
cluir a referência a conselheiros experientes ou pro�ssionais 
médicos. Em vez de ostracizar ou condenar sobreviventes ou 
membros da família afectados pelo suicídio, instamos os pa-
stores e as congregações a mostrar compaixão e apoio a essas 
pessoas.

E. Jogos de azar
Rejeitamos a prática do jogo, porque concentra a atenção 

da sociedade na aquisição de bens monetários, excluindo tudo 
o resto e enriquece uma pequena minoria à custa da grande 
maioria. Para muitas pessoas, o jogo se torna uma prática dev-
astadora e viciante que compromete o bem-estar económico 
dos jogadores e das suas famílias.

Reconhecemos que em alguns locais, a Primeira Nação, o 
índio americano e os aborígenes abriram resorts e estabeleci-
mentos para jogos de azar como um acto de autodeterminação 
e um passo crucial para a sobrevivência económica. Em vez 
de condenar tais acções, reconhecemos que o papel da igreja 
é incentivar o diálogo e a educação sobre as esperanças e as-
pirações dessas comunidades e desenvolver um entendimento 
mais profundo das suas histórias e suas contínuas buscas de 
autodeterminação e sobrevivência. 

Comprometemo-nos trabalhar para a erradicação da po-
breza e para uma distribuição mais equitativa dos benefícios 
�nanceiros como estratégia construtiva para reduzir o apelo 
�nanceiro do jogo organizado, que inclui lotarias, casinos e 
jogos de azar online.

F. Igualdade e Diversidade de Género
Apoiamos a igualdade e a diversidade de géneros como 

objectivos importantes para garantir que as aspirações de 
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mulheres e meninas sejam levadas a sério e garantir que as 
posições remuneradas e as oportunidades de liderança sejam 
distribuídas igualmente por todos. Criticamos a persistência 
do sexismo e da misoginia na igreja através das suas práticas 
e ensinamentos teológicos, bem como na sociedade em geral. 
Lamentamos que esses preconceitos muitas vezes levem à den-
igração e à demissão da liderança e participação das mulheres. 

Consequentemente, rejeitamos quaisquer crenças, políti-
cas ou práticas que encarem mulheres e homens desiguais em 
contextos religiosos ou seculares. Exortamos congregações, 
pastores, juntas de ministérios ordenados, bispos e outros o�-
ciais da igreja a implementar esforços concretos para nutrir e 
promover a liderança de todas as pessoas, independentemente 
do sexo. Também instamos os governos, empresas e socie-
dade civil a promulgar leis e políticas para garantir que todos 
os membros da sociedade tenham acesso, oportunidades e 
protecções iguais.

G. Meios e tecnologias de comunicação 
Apoiamos a liberdade de expressão pública, que abrange 

a liberdade de imprensa e o direito de todos os membros da 
sociedade de compartilhar as suas perspectivas e opiniões. 
Também insistimos que todas as empresas de meios de comu-
nicação operem com civilidade e respeito e sigam os padrões 
jornalísticos estabelecidos. A�rmamos os papéis positivos 
que as tecnologias de meios e comunicação desempenham na 
educação do público em geral, responsabilizando o governo 
e outros líderes da sociedade e promovendo o bem comum. 

Estamos preocupados com os monopólios dos meios de 
comunicação e com a tendência do controlo destes estar nas 
mãos de algumas grandes empresas, e incentivamos indivídu-
os, comunidades e governos a serem vigilantes na aplicação 
de políticas defesa da concorrência. 

Também reconhecemos que, como qualquer outro em-
preendimento humano, os meios de comunicação podem ser 
usados por pessoas sem escrúpulos para manipular opiniões 
públicas, distorcer factos e espalhar desinformação, host-
ilidade e medo. Lamentamos a proliferação do discurso de 
ódio nas redes sociais, nas notícias transmitidas e impressas 
e noutras plataformas; e pedimos aos cidadãos e reguladores 
que façam tudo ao seu alcance para eliminá-la. Também in-
centivamos as pessoas a tomar cuidado ao expressar suas 
opiniões nas redes sociais, reconhecendo a necessidade de 
compaixão e os danos que podem ser causados a outras pes-
soas quando essa compaixão está ausente.

Além disso, as redes e outras tecnologias de comuni-
cação carecem de representação adequada ou diversi�cada 
de comunidades marginalizadas, incluindo mulheres, grupos 
étnicos, pessoas com incapacidades, pessoas empobrecidas e 
outras. Acreditamos que as redes e as tecnologias de comuni-
cação devem ser abertas e acessíveis a todos, devem promov-
er normas que promovam civilidade e respeito e devem ainda 
proteger a dignidade e o valor de todas as pessoas, incluindo 
as mais vulneráveis da sociedade.

H. Pornogra�a  
Opomo-nos fortemente à pornogra�a e lamentamos seu 

impacto destrutivo sobre culturas, famílias e indivíduos. A 
pornogra�a é uma afronta à nossa convicção de que a sexu-
alidade humana é um presente precioso de Deus. A questão 
da pornogra�a tem produzido um impacto drástico em muitas 
pessoas, dentro e fora da igreja mundial. Embora as imagens 
grá�cas estejam disponíveis há séculos, a ampla prevalência 
e disponibilidade actual de materiais sexualmente explícitos 
e agressivos, causam um crescente problema de dependên-
cia para muitos, incluindo jovens que atingiram a maiori-
dade com Internet nas suas casas e em dispositivos móveis. 
Apelamos a todos os Metodistas Unidos a apoiarem acções 
para desenvolver políticas sociais e governamentais e�cazes 
para erradicar a pornogra�a infantil, bem como a exploração 
e a escravatura de adultos. Convidamos ainda a igreja a di-
sponibilizar apoio, reabilitação e cuidados sem julgamento 
para aqueles que foram afectados pelo impacto prejudicial da 
pornogra�a nas suas vidas. 

I. Experimentação e pesquisa médica
Apoiamos experiências médicas e procedimentos de 

pesquisa que têm o potencial de erradicar doenças e/ou pro-
longar e melhorar a qualidade da vida humana. Insistimos 
que a experimentação médica, incluindo engenharia genéti-
ca, seja realizada dentro de parâmetros bioéticos estabele-
cidos. Esses parâmetros, que decorrem da responsabilidade 
do médico de não causar danos, incluem garantias de au-
tonomia do paciente e consentimento informado; garantias 
de que os benefícios e riscos da experimentação médica são 
distribuídos de forma equitativa entre vários grupos da so-
ciedade; a promessa de benefícios signi�cativos para os pa-
cientes envolvidos em tais experiências; e, em menor grau, 
a oportunidade de avançar signi�cativamente no campo da 
medicina.

Defendemos a supervisão meticulosa de todas as formas 
de experimentação médica para garantir que os mais altos 
parâmetros éticos sejam aplicados. Instamos a uma forte co-
operação entre governos, instituições académicas, pesquisa-
dores corporativos e a pro�ssão médica para impor os padrões 
vigentes de pesquisa médica. Além disso, insistimos na devida 
diligência para garantir que as pessoas que vivem na pobre-
za, incluindo as de países em desenvolvimento e sociedades 
menos ricas, não sejam super-representadas ou sub-represen-
tadas nos estudos médicos e, em seguida, lhes sejam negados 
os benefícios derivados dos estudos. 

J. Doação e transplante de órgãos
Apoiamos fortemente a doação de órgãos como uma 

expressão da exortação de Cristo de amar o próximo. A es-
cassez mundial de órgãos transplantáveis signi�ca que cen-
tenas de milhares de crianças, mulheres e homens são sub-
metidos a dor desnecessária e morte prematura. À luz disso, 
os Metodistas Unidos que desejam e podem participar são 
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incentivados a se voluntariar através de registos de doação 
de órgãos.

Acreditamos que todas as doações devem ser voluntárias 
e devem ser conduzidas em ambientes médicos seguros e 
protegidos, nos quais a saúde, o bem-estar e a privacidade 
dos doadores e dos destinatários são protegidos. Além disso, 
consideramos a compra e venda de órgãos e sangue, incluin-
do os obtidos por meio de roubo e coerção, como violações 
profundas da dignidade inerente à vida humana e de preceitos 
morais que ditam que os seres humanos sejam tratados como 
mercadorias. 

Instamos governos e organizações médicas a adoptarem 
leis e políticas que promovam a doação de órgãos, protegendo 
populações vulneráveis de práticas abusivas e garantindo que 
os órgãos transplantáveis sejam distribuídos de maneira equi-
tativa, independentemente da posição social de um potencial 
receptor.

K. Saúde reprodutiva e aborto 
Apoiamos o fornecimento de educação abrangente e 

adequada à idade sobre saúde sexual, bem como o acesso a 
métodos contraceptivos consistentes, e�cazes e acessíveis. 
Também a�rmamos ministérios e iniciativas destinadas a pro-
mover a saúde reprodutiva e a melhorar a qualidade de vida 
de mulheres e raparigas. Devido aos perigos e riscos envolvi-
dos na gravidez, acreditamos que mulheres e raparigas devem 
ter acesso consistente a cuidados ginecológicos. Portanto, 
exortamos governos, empresas, igrejas e outras instituições 
cívicas a terem acesso a educação preventiva, exames médi-
cos, tratamento e aconselhamento em altas prioridades para 
mulheres e raparigas em idade fértil.

O nosso compromisso com a santidade da vida humana 
nos deixa relutantes em tolerar o aborto. Rejeitamos incondi-
cionalmente como um meio aceitável de controle de natali-
dade ou um mecanismo para selecção de género e outras for-
mas de eugenia. Apoiamos a noti�cação 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. 

Opomo-nos ao aborto tardio ou parcial, um processo 
também conhecido como dilatação e extracção. Pedimos 
o �m dessa prática, excepto quando a vida da mãe está em 
perigo, nenhum outro tratamento médico é viável ou quan-
do anormalidades graves ameaçam a viabilidade do feto. 
Reconhecemos que esses e outros con�itos trágicos da vida 
com a vida podem justi�car decisões para encerrar a vida de 
um feto. Nestas circunstâncias limitadas, apoiamos a opção 
legal do aborto e insistimos para que esses procedimentos se-
jam executados por pro�ssionais médicos treinados em locais 
limpos e seguros.

Exortamos todos os que consideram o aborto a procurar 
aconselhamento médico e aconselhamento pastoral apropria-
dos e a se envolver em pesquisas e pedidos de oração sobre 

outras alternativas, como disponibilizar bebés para adoçam. 
Oramos por aqueles que enfrentam gravidezes indesejadas e 
oferecemos nossas orações e apoio enquanto tentam discernir 
a vontade de Deus e buscar a sabedoria e orientação de Deus. 
Independentemente das circunstâncias em que alguém possa 
fazer um aborto, não toleramos intimidação ou vergonha por 
suas decisões ou acções.

Reconhecemos que as jovens em idade fértil relatam 
frequentemente que não têm a capacidade de fazer escolhas 
signi�cativas para a vida ou exercer controle efectivo sobre 
as suas próprias vidas. Desa�amos pastores, congregações, 
ministérios do campus e outros a estarem na vanguarda dos 
esforços para capacitar essas jovens. Além disso, apoiamos 
centros de recursos que disponibilizam cuidados compassivos 
e ajudam as mulheres a explorar alternativas ao aborto.

Reconhecemos que o acesso a serviços de saúde repro-
dutiva é muitas vezes limitado por factores económicos. As 
mulheres que vivem na pobreza geralmente não conseguem 
fazer escolhas sobre quando engravidar ou sobre o tamanho 
das suas famílias. Elas também não têm acesso a cuidados pré 
e pós-natais seguros. Essa falta de agência perpetua os ciclos 
de pobreza, restringindo a capacidade das mulheres de par-
ticipar da força de trabalho e aumentando a pressão sobre os 
escassos recursos familiares. Apoiamos políticas e programas 
que estendem serviços de saúde reprodutiva para mulheres 
em áreas economicamente desa�adas. 

Apoiamos o uso de uma variedade de estratégias repro-
dutivas para aqueles que desejam ter �lhos, incluindo trata-
mentos de fertilidade, fertilização in vitro (FIV), doação de 
embriões ou espermatozóides, barriga de aluguer e outros. 
Acreditamos que é melhor deixar a decisão de usar alterna-
tivas reprodutivas para aqueles que consideram o uso dessas 
opções, em consulta com seus pro�ssionais de saúde. Em 
todos os casos, o uso de alternativas reprodutivas deve estar 
em conformidade com os mais altos padrões éticos, priori-
zando a saúde e o bem-estar tanto das mulheres como das 
crianças.

L. Racismo, Etnocentrismo e Tribalismo
Condenamos o racismo, o etnocentrismo, o tribalismo e 

qualquer ideologia ou prática social baseada em crenças ou 
ideologias falsas e enganosas de que um grupo de seres hu-
manos é superior a todos os outros grupos de seres humanos. 
Além disso, rejeitamos totalmente as leis, políticas e práticas 
sociais que marginalizam, discriminam e/ou incentivam o uso 
da violência contra indivíduos, comunidades ou outros gru-
pos sociais com base em diferenças raciais, étnicas ou tribais 
percebidas.

Apelamos às congregações e aos pastores, bispos e outras 
autoridades da igreja para que se eduquem sobre as causas 
e manifestações do racismo, etnocentrismo e tribalismo nas 
comunidades de fé e que desenvolvam estratégias para su-
perar esse tipo de divisão social. Da mesma forma, instamos 
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governos, empresas e organizações da sociedade civil a re-
nunciarem a declarações, políticas e acções destinadas a pro-
mover a exclusão, discriminação e violência.

M. Assédio sexual, abuso e agressão
Reconhecendo o valor e a dignidade inerentes a todas as 

pessoas, condenamos o assédio sexual, abuso e agressão e 
consideramos os mesmos violações graves das normas com-
portamentais estabelecidas na igreja e na nossa sociedade em 
geral. O assédio sexual inclui comentários sexuais indese-
jáveis e inapropriados, comentários baseados no género ou 
avanços físicos realizados nos locais de trabalho, ambientes 
pro�ssionais ou situações sociais. 

O abuso sexual ou molestamento implica actividade 
sexual indesejada perpetrada pelo uso de força ou ameaças, 
ou tirando proveito daqueles que são incapazes de dar con-
sentimento ou daqueles em situações vulneráveis com poder 
desigual. A agressão sexual inclui todas as ameaças e formas 
de contacto sexual forçado ou danos corporais, incluindo a 
violação. Lamentamos particularmente a exploração sexual 
de crianças e jovens e reconhecemos que qualquer abuso sex-
ual é especialmente hediondo e prejudicial quando ocorre no 
contexto da igreja.

Instamos os pastores, congregações e outros órgãos da ig-
reja a adoptarem políticas e práticas claras para prevenir ou re-
solver casos de assédio sexual. Essas políticas e práticas devem 
incluir o treinamento necessário para todos os clérigos e fun-
cionários da igreja, directrizes impressas sobre o que constitui 
assédio sexual, um método de denúncia seguro e con�dencial e 
um processo claro para resolver reclamações de queixas, inclu-
indo penalidades crescentes que terminam com a demissão de 
reincidentes que não conseguem corrigir seu comportamento.

Defendemos o desenvolvimento e a implementação de 
políticas e práticas abrangentes em relação a casos de suspeita 
de abuso e agressão sexual, especialmente quando esses casos 
envolvem crianças menores ou outras pessoas incapazes de 
dar seu consentimento. Relatórios de agressão ou abuso, mes-
mo sem fundamentos, devem ser imediatamente investigados. 
Além disso, instamos os pastores e as congregações a cumpri-
rem totalmente os estatutos legais que regem esses assuntos 
e a conhecerem todas as suas obrigações legais como relator 
mandatado.

¶162.

Número de petição: 20047-CB-¶162; Hanielsen, Lisa Kristin 
- Holter, Noruega. 

Direitos das Crianças

¶ 162 C) Direitos das Crianças—Anteriormente consid-
eradas como propriedade de seus pais, as crianças são hoje 
reconhecidas como tendo plenos direitos humanos por di-
reito próprio, enquanto seres para com os quais os adultos 
e a sociedade têm obrigações especiais. Assim, apoiamos o 

desenvolvimento de sistemas escolares e de métodos inova-
dores de educação concebidos para ajudarem cada criança a 
ser uma pessoa de valor. Todas as crianças têm o direito à ed-
ucação de qualidade, incluindo à plena educação sexual ap-
ropriada à sua fase de desenvolvimento, com a utilização das 
melhores técnicas e conhecimentos educacionais. Os pais cris-
tãos, os tutores e a igreja têm a responsabilidade de assegurar 
que as crianças recebem uma educação sexual consistente com 
a moralidade cristã, incluindo a �delidade no casamento e a 
abstinência no celibato. Além disso, as crianças têm o direito a 
alimentação, abrigo, vestuário, cuidados de saúde e bem-estar 
emocional, tal como os adultos, direitos estes que sublinhamos 
como seus, independentemente das acções ou inacções dos re-
spectivos pais ou encarregados de educação. Em particular, as 
crianças têm de ser protegidas da exploração e abuso económi-
co, físico, emocional e sexual.Além disso, todas as crianças 
têm direito aos direitos humanos básicos, incluindo, mas não 
se limitando a; nutrição, abrigo, vestuário, cuidados de saúde, 
proteção, bem-estar emocional, liberdade de expressão, inde-
pendentemente das ações ou inações dos respetivos pais ou 
encarregados de educação As decisões relativas à vida de uma 
criança devem ser sempre tomadas tendo em conta o melhor 
interesse da criança. Quando uma criança tem idade su�ciente 
para ter opiniões acerca de todos os assuntos que dizem res-
peito à sua vida, as suas opiniões devem ser sempre escutadas 
e evidenciadas de acordo com a idade e maturidade da criança. 

¶162.

Número de petição: 20048-CB-¶162; Prusha, Connor - 
Chardon, OH, EUA para Convocação dos Jovens Metodistas 
Unidos. 1 Petição Similar

Expandir o Signi�cado de "Imigrante"

Amendar ¶ 162 H como se segue:
Direitos de Imigrantes, Migrantes, Requerentes de Asilo, 

Refugiados, Pessoas sem Documentos e Pessoas Deslocadas 
Internamente—Reconhecemos, recebemos e a�rmamos to-
das as pessoas, independentemente do país de origem, como 
membros da família de Deus. A�rmamos o direito de todas 
as pessoas a oportunidades de emprego iguais. Apelamos à 
igreja e à sociedade que reconheça as ofertas, contribuições e 
lutas dos imigrantes migrantes, requerentes de asilo, refugia-
dos, pessoas sem documentos, e pessoas deslocadas interna-
mente e que defendam a justiça para todos.

Fundamentação:
A Convocação Global dos Jovens de 2018 discutiu vários 

problemas que a igreja global enfrenta. Um problema que as 
nossas sociedades atuais enfrentam é o movimento de pessoas 
por vários motivos. A Disciplina não re�ecte todos os mi-
grantes e chama a atenção para os diversos motivos que fazem 
com que os indivíduos deixem os seus países de origem.. 
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¶162.

Número de petição: 20049-CB-¶162; Westad, Audun - Oslo, 
Noruega. 

Emenda a 162 H

Alterar ¶ 162 H)
H) Direitos dos Imigrantes—Como reconhecemos que o 

próprio Jesus foi imigrante ao fugir de Israel, Rreconhecemos, 
acolhemos e a�rmamos todas as pessoas, independente-
mente do país de origem, como membros da família de Deus. 
A�rmamos o direito de todas as pessoas a oportunidades 
iguais de emprego, acesso a habitação, cuidados 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 às políticas de imigração que separam os famil-
iares uns dos outros ou que incluem a detenção de famílias 
com crianças e apelamos às igrejas locais para que estejam 
em ministério com as famílias de imigrantes.

¶162.

Número de petição: 20050-CB-¶162-G; Land, Amy - 
Amboy, IN, EUA para o Ministério das Mulheres da IMU de 
McGrawsville. 

Bioética

Emendar ¶ 162 do Livro da Disciplina ao adicionar uma 
nova secção O após a secção atual N, reordenar por ordem 
alfabética as secções subsequentes em conformidade, 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 cientí�cas 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.

Fundamentação:
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 desa�os bioéticos modernos.

¶162.

Número de petição: 20051-CB-¶162-G; Williams, Alice - 
Orlando, FL, USA. 

Alargamento de Direitos Independentemente 
da Orientação Sexual

Emendar o Livro da Disciplina ¶ 162.J conforme a seguir:
Determinados direitos humanos básicos e liberdades 

civis são um direito de todas as pessoas. Estamos empenha-
dos em apoiar os direitos e liberdades de todas as pessoas, 
independentemente da sua orientação sexual, incluindo o di-
reito a casar, a união civil e a conseguir um emprego no âmbi-
to da carreira da sua preferência. . . . Além disso, Apoiamos os 
esforços para parar com a violência e outras formas de coação 
contra todas as pessoas, independentemente da orientação 
sexual. Além disso, rejeitamos leis ou práticas que  penalizem 
ou exijam o encarceramento de pessoas unicamente com base 
na sua orientação sexual.

Fundamentação:
Enquanto Metodistas Unidos, concordamos que todas as 

pessoas são sagradas e que nenhum �lho de Deus deve ser 
encarcerado, penalizado ou privado de liberdades civis unica-
mente com base na sua orientação sexual.

¶162.

Número de petição: 20052-CB-¶162-G; Hassmer, Sarah - 
Silver Spring, MD, EUA. 

Atualizar Direitos Iguais Independentemente 
da Orientação Sexual

Emendar ¶ 162.J como se segue:
Direitos Iguais Independentemente da Orientação Sexual 

e Identidade de Género—A�rmamos que todas as pessoas 
são membros iguais da sociedade, independentemente da 
orientação sexual ou identidade de género (OSIG). Todas as 
pessoas são criadas à imagem de Deus e o seu valor é sagra-
do. 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 sua orientação sexual ou identidade de 
género. Consideramos tratar-se de uma questão de simples 
justiça 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 parar com a violência e outras for-
mas de coação contra todas as pessoas, independentemente da 
orientação sexual ou identidade de género.

Além disso, como em muitos países as minorias sexuais 
e de género são desproporcionalmente afectadas por estig-
mas sociais, discriminação, coerção e violência, pedimos que 
as igrejas, governos, empresas e organizações cívicas façam 
tudo ao seu alcance para combater esse tratamento injusto e 
promover direitos e protecções iguais para todos.
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Fundamentação:
Esta alteração alargaria o nosso empenho em proteger a 

dignidade humana básica e os direitos humanos de todas as 
pessoas, independentemente da orientação sexual, identidade 
de género ou localização social.

¶162.

Número de petição: 20053-CB-¶162-G; Cady, Stephen - 
Rochester, NY, EUA. 

Novo Princípio Social sobre Armas 
e Violência com Armas

Adicionada uma nova letra no ¶ 162:
Y. Armas e Violência com Armas
A segurança é um direito humano. O aumento de inci-

dentes de tiroteios em massa deveria dar que pensar a todos 
os Cristãos. O profeta Isaías falou do dia em que as nossas 
espadas serão transformadas em arados e as nossas lanças em 
foices. Enquanto seguidores do Príncipe da Paz, rejeitamos 
como falsa a idolatração de armas e a sua glori�cação por 
parte dos meios de comunicação. Reconhecemos a ameaça 
crescente de violência com armas e incidentes de tiroteios em 
massa, especialmente em locais de oração, e incentivamos 
as igrejas a trabalharem com as respetivas agências de apli-
cação da lei para desenvolver planos de resposta à gestão de 
crise e segurança estratégicos e adequados para todas as for-
mas de ameaças. Apesar de a tentação de armar os membros 
de congregações poder ser grande, a maioria das agências de 
aplicação da lei sugerem que ter membros armados aumen-
ta o risco de confusão quando os funcionários respondem 

e são forçados a tomar decisões imediatas na avaliação de 
ameaças. Incentivamos as igrejas a adotar políticas que tor-
nem os seus edifícios e campus zonas sem armas. 

Reconhecemos também que muitos tiroteios em massa 
são potenciados pelo fácil acesso a armas de assalto. Como 
não existe nenhuma razão cristã para ter uma arma de assalto, 
apelamos aos governos para banirem todas as armas de as-
salto. Além disso, apelamos para veri�cações e ponderação 
razoáveis na compra de armas, incluindo, mas não se lim-
itando a, veri�cações de antecedentes, períodos de espera 
e formação obrigatória. Incentivamos as agências, igrejas e 
membros individuais a desistir de investimentos em armas e 
armamento.

Além disso, reconhecemos a interseccionalidade de vi-
olência com armas, saúde mental e racismo e apelamos às 
igrejas que tomem medidas pró-ativas para abordar cada 
uma nos seus contextos de ministério. A atenção dada aos 
tiroteios em massa nos meios de comunicação social ofus-
ca frequentemente a violência com armas que é a realidade 
diária em demasiadas comunidades. Apelamos às igrejas que 
aumentem a consciencialização das questões do racismo na 
comunicação destas histórias e que tomem medidas para 
abordar as disparidades económicas que levam frequente-
mente à violência.

Fundamentação:
Dado o marcado aumento da violência com armas e a 

nova realidade dos tiroteios em massa, a Igreja Metodista 
Unida não pode mais permanecer em silêncio em relação às 
armas. Esta petição apresenta uma declaração que marca o 
nosso empenho cristão perante esta nova realidade.
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Legislação Non-Disciplinare Proposta

Petição 20646.

Número de petição: 20646-CB-NonDis-!-G; Kaye-Skinner, 
Nan - Lincoln, NE, EUA para a Conferência Anual de Great 
Plains. 

Guia de Estudo da Ciência da Orientação Sexual 

A Junta Geral da Igreja e Sociedade indicará uma 
comissão para identi�car informações con�áveis revisadas 
por pares sobre o que é conhecido sobre os factores de in-
�uência do desenvolvimento da orientação sexual e compi-
lar um guia de estudo a ser distribuído às igrejas locais até 

Janeiro de 2022. A Junta da Igreja e Sociedade pedirá em 
cada conferência anual a incentivar e facilitar oportunidades 
para esse estudo dentro de cada distrito e congregação local. 

Fundamentação:
A orientação sexual faz parte da criação de Deus, obrig-

ando-nos a buscar uma melhor compreensão sobre a sexu-
alidade humana. Informações cientí�cas apresentam a parte 
da "razão" do Quadrilátero Wesleyano. Revistas cientí�cas 
são cuidadosamente revisadas por especialistas, fornecendo 
informações essenciais bem documentadas para nossa dis-
cussão e tomada de decisão.
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Resoluções Propostas

R2022.

Número de petição: 20540-CB-R2022-G;; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Apoio para adopção num contexto 
global – reescrever

“Mardoqueu criara a Hadassa, que é Ester, sua prima, 
por não ter pai nem mãe; … e, morrendo seu pai e sua mãe, 
Mardoqueu a tomara por sua �lha” (Ester 2:7). “Quando a 
plenitude do tempo chegou, Deus enviou o seu �lho, nascido 
de uma mulher, nascido sob a lei, para redimir aqueles que 
estavam debaixo da lei, a �m de recebermos adopção como 
�lhos” (Gálatas 4:4-5).

Todo o �lho é �lho de Deus e merece crescer num am-
biente familiar seguro, saudável e amoroso. Os Princípios 
Sociais da Igreja Metodista (¶ 161) declaram, “Acreditamos 
que a família seja a comunidade humana básica através da 
qual as pessoas são criadas e mantidas em amor mútuo, re-
sponsabilidade, respeito e �delidade”. Por uma série de moti-
vos, inclusive gravidez indesejada, violência familiar, vícios, 
ou pobreza, crianças são colocadas para adopção com esper-
ança por um futuro melhor. 

A nossa compreensão teológica de baptismo conforme 
descrita no Novo Testamento é uma imagem de adopção na 
família de Deus. A�rmamos que Deus é o nosso Pai e aque-
les que escolhem criar uma família são chamados a ser pais 
amantes, quer tenham dado à luz uma criança, quer a tenham 
adoptado. 

Agências clínicas e de serviços sociais que estejam rel-
acionados pro�ssionalmente com os assuntos de adopção 
buscam e incentivam as mesmas atitudes e comportamen-
tos que são aplicados ao �lhos nascidos. Essas atitudes e 
comportamentos incluem: amor dos pais; responsabilidade 
dos pais; incentivo ao desenvolvimento da identidade da cri-
ança; segurança física, emocional e económica para a cri-
ança; crescimento educacional da criança; e socialização da 
criança.

Aqueles que buscam a adopção de crianças deparam-se 
com inúmeros desa�os e preocupações sobre os altos custos 
de adopção, lei e restrições internacionais, diferenças in-
terraciais e inter-culturais, a disponibilidade de agências li-
cenciadas, e o longo tempo de espera do processamento de 
adopções.

As adopções internacionais aumentaram drasticamente 
nos últimos anos. Isso criou um mercado de “venda de bebés” 
multimilionário-de-dólares-americanos-por-ano onde os lu-
cros são, normalmente, a motivação principal. 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 adopti-
vos. 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 chance de viver uma vida mais segura 
com maiores oportunidades. Contudo, remover as crianças 
da sua terra natal pode resultar em terríveis consequências. 
Preconceitos não resolvidos por parte dos pais adoptivos po-
dem levar ao abuso e negligência e evitar que as crianças se 
ajustem emocional ou socialmente nas suas novas casas. 

A adopção internacional não é uma solução para os prob-
lemas de altos índices de nascimento ou pobreza nos países 
de origem. Os países onde as crianças são consideradas para 
adopção estão preocupados que eles possa sofrer "fuga de cére-
bro" desde que normalmente somente os bebés saudáveis, sem 
incapacidades ou defeitos, são escolhidos por pais adoptivos.

Enquanto algumas pessoas buscam a adopção de crianças 
de outros países, muitas centenas de crianças em sistemas de 
acolhimento familiar dentro do próprio país esperam, em vão, 
por famílias para lhes adoptarem. Essas crianças podem ser 
de famílias disfuncionais ou podem ter sido magoadas du-
rante 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.

A adopção inter-ética (compreendida como transracial 
nos EUA) acarreta, igualmente, muitos desa�os. Existem di-
visões sobre “se é correcta” a adopção interracial ou transra-
cial. Uma família torna-se uma família multicultural quando 
adopta uma criança de etnia, raça, ou cultura diferente da sua. 
A família deve estar atenta aos impactos sociais de racismo e 
xenofobia na criança. Os pais adoptivos não devem negligen-
ciar a história ou a tradição da família de origem da criança 
(se conhecida) e devem a�rmar a ascendência e a cultura ra-
cial e étnica. Estudos têm demonstrado que crianças de dif-
erentes antecedências étnicas do que seus pais crescem com 
um sentido mais forte de identidade e auto-estima se a etnici-
dade de nascimento for comunicada positivamente dentro da 
família. É necessário também uma grande sensibilidade em 
relação às complexidades do sistema de bem-estar social e o 
impacto nas pessoas que são adoptadas trans-culturalmente. 

Os sistemas de acolhimento familiar e a adopção não 
atenuam a complexidade dos problemas sociais com forte 
impacto nas crianças, incluindo racismo, discriminação de 
género, pobreza, alcoolismo, e violência familiar. Numa épo-
ca em que muitos buscam adoptar crianças, e quando muitas 
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crianças necessitam de uma família amorosa e atenciosa, A 
Igreja Metodista Unida a�rma a adopção como meio para cri-
ar e fortalecer famílias. 

Considerando os múltiplos desa�os apresentados pela 
adopção, clamamos a todos os Metodistas Unidos, igrejas lo-
cais, conferências anuais, e agências gerais a:

• incentivar as condições que fariam a adopção rara ao 
apoiar programas que melhorariam as condições de vida das 
crianças e de suas famílias, suas comunidades e seus países 
de origem; 

• incentivar pais adoptivos a respeitarem e a�rmarem os 
antecedentes culturais e raciais da criança adoptada; 

• fazer a adopção mais acessível ao apoiar esforços para 
oferecer maior assistência �nanceira para famílias de renda 
média e baixa a considerarem uma adopção;

• apoiar regulamentos e as políticas que permitam mais 
famílias, e melhor quali�cadas, de acolhimento assim como 
parentes quali�cados da família para mais facilmente adopta-
rem crianças sob seus cuidados;

• 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;

• incentivar as pessoas a entrarem no processo de adopção 
a trabalharem apenas com agências de adopção licenciadas;

• activamente utilizar a literatura e recursos que re�itam 
e ensinem positivamente sobre as culturas oriundas de todas 
as crianças de modo a reforçar a auto-estima e a identidade 
cultural positiva no contexto da fé; e, 

• “tornar a adopção o centro da re�exão, ensinamento e 
aconselhamentos teológico de forma que as crianças adopta-
das sejam menos frequentemente designadas a um estado de 
segunda-classe na sociedade e nas comunidades de fé” ("The 
Practice and Theology of Adoption," Jeanne Stevenson-
Moessner, The Christian Century, 24 de Janeiro de 2001, pp. 
10-13).

Fundamentação:
Essa petição combina soluções existentes, declara um en-

tendimento teológico mais claro sobre a adopção, e enfatiza 
as de�ciências causadas pelo nosso sistema de adopção glob-
al actual. 

R2081.

Número de petição: 20566-CB-R2081-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Pornogra�a e Violência Sexual

Resolução No. 2081: Pornogra�a e Violência Sexual – 
Reescrever:

Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem divina de 
Deus o criou. (Génesis 1:27a).

A questão da pornogra�a tem produzido um impacto 
drástico em muitas pessoas, dentro e fora da igreja mundial. 
Embora as imagens grá�cas estejam disponíveis há séculos, 
a ampla prevalência e disponibilidade actual de materiais 
sexualmente explícitos e agressivos, causam um crescente 
problema de dependência para muitos, incluindo jovens que 
atingiram a maioridade com Internet nas suas casas e em seus 
dispositivos móveis. 

Estudos têm demonstrado que a pornogra�a está progres-
sivamente dani�cando as áreas de crença e comportamento, 
pois o sexo e a intimidade tornaram-se sinónimos com um 
tipo especí�co de erotismo que nega a imagem essencial de 
Deus que está em tudo. Além disso, a maioria da pornogra-
�a está ligada à opressão das mulheres, especialmente as de 
cor, distorcendo a integridade sexual de todas as pessoas. O 
mais preocupante é a crescente pornogra�a infantil, que tem 
demonstrado contribuir ao abuso dos mais vulneráveis entre 
nós. 

Assim, de acordo com nossos Princípios Sociais, A Igreja 
Metodista Unida opõe-se veemente à pornogra�a e lamenta o 
impacto destrutivo que isso resulta na culturas e nos indivídu-
os. Apelamos a todos os Metodistas Unidos para:

1. Apoiarem acções para desenvolver políticas sociais e 
governamentais e�cazes para erradicar a pornogra�a infantil, 
a exploração e a escravatura de adultos;

2. Oferecerem materiais educativos que possam ajudar as 
crianças e os jovens a obterem uma compreensão bíblica ade-
quada e o respeito para a�rmarem a sexualidade mutuamente, 
assim como aprenderem a viver em �delidade e a perceber os 
outros através do olhar de Deus;

3. Trabalharem para partir a ligação entre sexo e violên-
cia ao incentivar relações humanas saudáveis;

4. Adoptarem políticas rígidas que ofereçam supervisão 
dos computadores pertencentes à igreja e educação sexual éti-
ca e formação para o clero e o leigo;

5. Oferecerem recursos e educação para os pais sobre 
como minimizar o risco das crianças quanto ao uso prejudi-
cial da internet;

6. Oferecerem apoio, reabilitação e cuidados, sem juízo 
de valor, àqueles que foram afectados pela produção, dis-
tribuição e visualização de pornogra�a;

7. Participarem nos esforços ecuménicos e comunitários 
para tratar da questão da pornogra�a e seu impacto prejudi-
cial na sociedade.

Fundamentação:
Essa petição altera a resolução existente para declarar 

mais concisamente o dano causado pela pornogra�a. Essa 
petição a�rma nossos Princípios Sociais, que apela aos 
Metodistas Unidos a responderem através da educação e in-
tervenção. 
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R3041.

Número de petição: 20567-CB-R3041-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Publicidade de Bebidas Alcoólicas 
em Eventos Desportivos

Excluir a Resolução No. 3041, Publicidade de Bebidas 
Alcoólicas em Eventos Desportivos, mediante a adopção da 
nova resolução Chamada Global de Acção contra o Álcool.

Fundamentação:
A essência dessa petição será incluída na nova resolução 

petição Uma Chamada Global de Acção contra o Álcool.

R3043.

Número de petição: 20565-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

Excluir a Resolução No. 3043, Manter Crianças e Jovens 
Longe do Álcool e outras Drogas, mediante a adopção da 
nova resolução Chamada Global de Acção contra o Álcool.

Fundamentação:
A essência dessa petição será incluída na nova resolução, 

Uma Chamada Global de Acção contra o Álcool. 

R3085.

Número de petição: 20564-CB-R3085-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e Sociedade. 

Crianças soldados

Resolução No. 3085: Crianças soldados - alterar e re-
adoptar:

Excluir o Parágrafo 1: 
 “Jesus ama as crianças. Todas as crianças do mundo. 

Encarnadas e amarelas, negras e brancas, elas são todas pre-
ciosas à sua visão. Jesus ama as crianças do mundo.”

“Deixai vir a mim as crianças. Não as impeçais, pois o re-
ino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas” (Lucas 
18:16). 

Modi�car o parágrafo 4:
À medida que con�itos armados proliferam no mundo, 

um número crescente de crianças é exposto às brutalidades 
da guerra. Em vários países, meninos e meninas menores de 
18 anos são recrutados como crianças soldados pelas forças 

armadas e grupos, tanto de maneira forçada como voluntária. 
Relatórios das Nações Unidas e organizações nao-governa-
mentais como a Anistia Internacional e a Coligação para a 
Erradicação da Utilização de Crianças Soldado Crianças 
Soldado Internacional revelam:

Inserir novo subparágrafo após o parágrafo 4:
• Mais de 20.000 violações graves dos direitos das cri-

anças em todo o mundo, inclusive o recrutamento como sol-
dados em con�itos armados.

Modi�car a primeira frase no terceiro subparágrafo sob 
o parágrafo 4:

• Centenas de milhares de menores de 18 anos de idade 
são estimados a fazerem parte das forças armadas em, pelo 
menos, 60 países. 

Inserir novos subparágrafos após o subparágrafo 4:
• O treinamento militar de crianças pode causar trauma 

psicológico, alterações de personalidade, e danos de desen-
volvimento em longo prazo. O treinamento e o ambiente 
militar sujeitam as crianças à intimidação, violência física, e 
assédio sexual. Na maioria dos casos, as crianças recrutadas 
não têm direito ou oportunidade para partirem.

• As crianças soldados perdem suas infâncias e, muitas 
vezes, perdem suas vidas. A perpetuação dos ciclos de violên-
cia extende os danos muito além das crianças, na direcção de 
suas famílias e comunidades.

Excluir a última frase no no parágrafo 5:
As conferências centrais em África, tais como a 

Conferência da Libéria, deram início a programas de reabili-
tação e integração de crianças ex-combatentes para uma vida 
produtiva e pací�ca junto às suas famílias e comunidades.

    Excluir o parágrafo 6:
A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida exor-

ta a Junta Geral da Igreja e Sociedade e a Junta Geral dos 
Ministérios Globais:

Inserir novo parágrafo 7:
Mesmo com esse progresso, muito trabalho precisa ser 

feito para proteger as vidas e a dignidade de todas as crianças. 
Assim sendo, indivíduos, igrejas, comunidades de fé, e con-
ferências, são exortados a conectarem-se com a Junta Geral 
dos Ministérios Globais e a Junta Geral da Igreja e Sociedade 
de forma a, em conjunto, podermos: 

Modi�car o subparágrafo 5 sob o parágrafo 7:
• oferecer recursos �nanceiros e assistência para as con-

ferencias centrais para programas de reabilitação e reinte-
gração de antigos crianças soldados juntos às suas famílias e 
comunidades.

Fundamentação:
Essa petição altera a adopção de informações actualiza-

das sobre crianças soldados em todo o mundo, o estado emo-
cional das crianças soldados, e organizações que trabalham 
para acabar com o uso de crianças soldados.
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R3087.

Número de petição: 20563-CB-R3087-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Disciplinar as Crianças sem Castigo Corporal 
Inclusive nas Escolas e Unidades 

de Cuidados Infantis

Resolução No. 3087: Proibição dos castigos corporais em 
escolas e unidades de cuidados infantis – Alterar e Readoptar:

Alguns traziam crianças a ele para que ele lhes tocasse; 
mas os discípulos os repreendiam. Mas quando Jesus viu isso, 
�cou indignado e lhes disse, "Deixem vir a mim as crianças, 
não as impeçam; pois o Reino de Deus pertence aos que são 
semelhantes a elas (Marcos 10:13-14).

O amor de Jesus e seu compromisso com o desenvolvi-
mento completo das crianças oferece uma orientação clara 
sobre como temos que tratar nossas crianças.

De acordo com a Iniciativa Global para Acabar com todos 
os Castigos Corporais às Crianças da Organização Mundial 
da Saúde, um estudo do UNICEF de 2014 entitulado "Hidden 
in Plain Sight (Escondido à vista de todos): Uma análise es-
tatística da violência contra as crianças "constatou que, em 
média, cerca de quatro em cinco crianças com idades de 2 a 
14 anos havia passado por "disciplina" violenta (castigo físico 
e/ou agressão psicológica) em casa no mês passado [e] 17% 
das crianças havia passado por castigo físico grave" no mes-
mo período.

O documento da Organização Mundial da Saúde acima 
de�ne o castigo corporal como "violência provocada nas cri-
anças por parte dos pais, professores, cuidadores e outros em 
nome da 'disciplina'" e a "forma mais comum de violência 
contra crianças. A violência viola os direitos das crianças 
de respeito pela dignidade humana e a integridade física, 
assim como seus direitos para a saúde, desenvolvimento e 
educação, e está associada com uma grande variedade de re-
sultados negativos à saúde, ao desenvolvimento e de com-
portamento em crianças que podem seguir até a vida adulta." 
(UNICEF, UNESCO, e a Associação Médica Mundial estão 
entre muitas organizações globais e locais a apoiarem essa 
iniciativa.)

Algumas escolas e unidades de cuidados infantis no mun-
do permitem bater em outra pessoas com o objectivo de cau-
sar-lhe dor física.

Os castigos corporais são humilhantes,e degradantes, 
e modelam um comportamento agressivo. para as crianças, 
provocando lesões emocionais e às vezes físicas. Pesquisas 
têm associado o castigo corporal com o aumento de agressão 
em crianças e adultos, assim como o aumento do abuso de 
substâncias, risco de crime e violência, baixa auto-estima, e 
depressão crónica.

É difícil imaginar Jesus Cristo condenando qualquer 
acção com a intenção de física ou psicologicamente magoar 
as crianças. Os ensinamentos de Jesus quanto a amar nosso 
vizinho e viver em paz uns com os outros são fundamentais na 
oposição do castigo corporal. em instituições em ministério 
com e sem crianças.

O castigo corporal envia, também, uma mensagem que 
bater em pessoas menores e mais fracas é aceitável.

Como pessoas de fé que valorizam as crianças e que 
estão comprometidos à resolução de con�itos sem violên-
cia, somos chamados a identi�car alternativas e�cazes ao 
castigo corporal que ensinem as crianças a serem auto-dis-
ciplinadas em vez de se submeterem por medo. Castigos 
como "tempo de espera" ou privação dos privilégios são tão 
e�cazes quanto o castigo corporal para cessar um comporta-
mento indesejado. Além disso, a e�cácia do castigo corporal 
diminui com o uso subsequente. Todos Escolas e unidades 
de cuidados infantis deveriam inspirar as crianças a gosta-
rem de aprender, e os empregados das escolas e unidades 
de cuidados infantis deveriam ser capazes de incentivar e 
reforçar o comportamento positivo sem bater ou magoar as 
crianças.

Por esse motivo, que �que decidido, que a Igreja 
Metodista Unida apela a governos e instituições de ensino 
a promulgarem leis que proíbam os castigos corporais em 
escolas e em unidades de cuidados infantis, de dia e resi-
denciais.

Nós, A Igreja Metodista Unida, dessa forma, chamamos 
todos os membros, governos e instituições a adoptarem mét-
odos de disciplina que não incluam castigo corporal em cri-
anças.

Além disso, chamamos as unidades de cuidados infantis 
ligadas aos Metodistas Unidos a adoptarem políticas que ex-
plicitamente proíbam o castigo corporal.

Por último, chamamos as congregações e agências a 
oferecerem oportunidades de diálogo e educação de discipli-
nas e�cazes para crianças.

Perante a adopção dessa resolução, excluir a Resolução 
3088 – Disciplinar as Crianças Sem Castigo Corporal.

Fundamentação:
Essa petição combina duas resoluções a expirarem (No. 

3087 e No. 3088) para criar uma que de�ne o castigo corporal 
no contexto global. Essa petição esclarece o papel da igreja na 
oposição do uso do castigo corporal e apoia formas alternati-
vas de disciplina mais e�cazes.

R3164.

Número de petição: 20561-CB-R3164; Henry-Crowe, Susan 
– Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade. 
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Em Apoio ao US Dreamers (Development, 
Relief, and Education for Alien Minors Act 
[Lei de Desenvolvimento, Alívio e Educação 

para Menores Estrangeiros])

Resolução No. 3164: Lei DREAM ("Development, Relief 
and Education for Alien Minors Act") – Alterar e Readoptar:

Considerando que, pPor gerações, trabalhadores milhões 
de pessoas e seus �lhos pequenos vieram migraram aos EUA 
Estados Unidos sem autorização na busca de liberdade, paz, 
segurança e oportunidade económica. para satisfazer as suas 
necessidades de trabalho, da nossa nação, contribuindo com o 
desenvolvimento económico do país. Essas crianças são agora 
jovens adultos que têm negadas as oportunidades de viverem 
totalmente em sociedade, e, Considerando que, essas crianças 
estão a ser penalizadas pelo aumento das mensalidades das 
faculdades, deparando-se com várias proibições na busca de 
carreiras pro�ssionais, e mais e são negados as oportunidades 
de praticarem suas pro�ssões por causa de devido a a situação 
de imigração.; e

Considerando que, aA lei Federal DREAM —inicial-
mente apresentada no Congresso em 2001 e reintroduzida 
regularmente desde então—éuma legislação bipartidária que 
abririaabre a possibilidade de educação superior, assim como 
e uma via condicional à cidadania dos EUA, para alunos in-
divíduos sem documentação que foram trazidos aos EUA 
como criançase jovens. (antes do 16o aniversário), e que de-
pararam-se numa situação que não foi provocada por eles. A 
Lei Ela exigiria que esses jovens sem documentação esses 
estudantes, por vezes conhecidos como “Os Dreamers (Os 
Sonhadores),” a concluirem uma faculdade certas exigências 
educacionais ou ou dois anos deserviço militar de forma a 
obterem residência temporária e depois serem elegíveis a so-
licitarem a cidadania americana.

Enquanto outros esforços, tal como o programa Deferred 
Action for Childhood Arrivals [Ação Diferida para Chegadas 
na Infância] (DACA) de 2012, tentaram oferecer alguma se-
gurança para alguns Dreamers, a lei DREAM continua sendo 
uma medida abrangente a atender a vasta população de mais 
de 1,8 milhões de "Dreamers" nos EUA.

Desde 2012, a IMU tem a�rmado o apoio à Lei DREAM. 
Nós continuamos com esse apoio.

Somos contra as tentativas de usar os Dreamers como 
moeda de troca, a trocar a segurança e acesso à cidadania nos 
EUA pela dos seus pais, parentes ou outros na comunidade de 
imigrantes. Nas discussões imigrantes, os pais dos Dreamers 
têm sido, muitas vezes, vilipendiados de forma implícita ou 
explícita como os culpados pela situação em que os Dreamers 
encontram-se no momento. Os Dreamers foram, igualmente, 
estereotipados como "bons imigrantes", ao custo de outros mi-
grantes que são estereotipados como "maus imigrantes." Essas 
caracterizações são imprecisas e injustas. A ética Cristã de mi-
gração reconhece uma distribuição mais ampla e complexa da 

responsabilidade, uma em que os cidadãos e países an�triões 
são cúmplices em falhas sistêmicas de justiça imigratória.

Assim, nNós, a Conferência Geral da Igreja Metodista 
Unida, apoia os Dreamers dos EUA, suas famílias, e uma 
legislação que provenha os Dreamers exortamos o Congresso 
Americano a adoptar a Lei DREAM e prover essas crianças, 
que viveram a maior parte do tempo nesse país, o acesso à 
oportunidades educacionais , caminhos para a cidadania, e a 
participação completa na vida de a única nação que conhe-
cem, e identi�cam-se com, os EUA, que eles chamam de casa.

Fundamentação:
Essa petição altera a adopção do texto actualizado da leg-

islação DREAM dos EUA para tratar da situação actual dos 
Dreamers dos EUA, tendo mudado desde que essa petição 
foi originalmente escrita. Essa petição é contra argumentos, 
debates e o enquadramento de questões imigratórias que vili-
pendiam os migrantes e opõe os Dreamers contra os parentes 
sem documentação.

R3203.

Número de petição: 20560-CB-R3203-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. 

Saúde Materna: O papel da igreja 

Resolução N.º 3203, Saúde Materna: O papel da igreja; 
Alterar e Readoptar: 

“Eu vim para que tenham vida - e a tenham em abundân-
cia” (João 10:10).

A maternidade é sagrada. As mães são �guras importantes 
na nossa tradição bíblica. Mulheres como Eva, Hagar, Elizabeth, 
e Maria, a mãe de Jesus, são recordadas pelo seu papel como 
portadoras de nova vida. Mas nos textos sagrados, as histórias 
também nos contam da tragédia maternal e da sua perda. Tanto 
Raquel (Génesis 35:16-20) como a mulher de Finéias (1 Samuel 
4:19-20) morreram após partos difíceis e prolongados.

Tragicamente, histórias de morte materna são comuns 
ordinárias hoje em dia. Para muitas mulheres, especialmente 
aquelas que vivem em pobreza e nos países em desenvolvimen-
to, dar à luz é um acto perigoso e que põe em risco a própria 
vida. Em todo o mundo da mortalidade maternal é uma das 
principais causas de morte para as mulheres com idade fértil. 
Em cada 90 segundos morre uma mulher algures no planeta 
devido a complicações durante a gravidez ou durante o parto; 
por cada mulher que morre, outras 20 sofrem incapacidade. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais 
de 300.000 mulheres morrem a cada ano – cerca de 830 todos 
os dias – por complicações relacionadas com a gravidez ou 
o parto. Entre as principais causas de mortalidade materna 
estão infecções, hemorragias, tensões altas e parto obstruído. 
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São, na maioria das vezes, evitáveis. A maioria dessas mortes 
é evitável.

No Evangelho de João, Jesus fala aos discípulos que ele 
veio para que todos pudessem viver em abundância. Deus 
deseja que todas as mães, todas as crianças e todas as famílias 
não só sobrevivam como �oresçam.

Tragicamente, com relação aos cuidados maternos, a so-
brevivência é muitas vezes uma luta diária para essas mulheres 
que não têm acesso aos serviços e cuidados mais básicos e 
cuidados que elas precisam. Deus chama a que respondamos 
ao sofrimento à nossa volta no mundo, amemos o próximo em 
todo o mundo. Como seguidores de Cristo, somos membros 
do mesmo corpo. A perda de um membro é a perda de todos. 
Temos que cuidar de todos – especialmente das mulheres que 
já estão a navegar em sistemas de opressão e, muitas vezes, 
arriscam as suas vidas durante e após a gravidez e o parto.

A comunidade global está a procurar abordar a tragédia 
da mortalidade maternal. Os membros das Nações Unidas 
estabeleceram em 2015 os Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) que contempla um futuro melhor, mais 
sustentável para todos. Cada ODS é uma parte essencial para 
salvar as vidas de mães e bebés e o ODS 3 especi�camente 
inclui a meta de reduzir a taxa de mortalidade materna global 
para menos de 70 mortes por 100.000 nascidos vivos até 2030. 
2000 o oitavo Objectivo de Desenvolvimento do Milénio 
(ODM) que contempla objectivos para melhorar a saúde, re-
duzir a doença e a pobreza, e garante direitos humanos para 
todas as pessoas. O quinto ODM, melhorar a saúde materna, 
de�ne um objectivo que é reduzir a mortalidade materna em 
cerca de 75% até 2015.

As mortes maternas tiveram uma quebra de um terço 
desde 1990. Embora isso seja um enorme progresso, devem 
ser desenvolvidos mais esforços ainda e de forma global para 
chegar em 2015 à redução pretendida de 75%. As mortes 
maternas existem tanto nos países desenvolvidos como em 
desenvolvimento. Um exemplo nos países mais desenvolvi-
dos é que a mortalidade materna nos EUA está a aumentar. As 
mortes maternas nos EUA duplicaram desde 1987.

As mortes maternas existem em todos os países. De acor-
do com o Banco Mundial, as taxas de mortalidade variam de 
1.360 mortes por 100.000 nascidos vivos na Serra Leoa a 114 
mortes por 100.000 nascidos vivos nas Filipinas a 5 mortes 
por 100.000 nascidos vivos na Noruega. As taxas de mortal-
idade materna na maioria dos países está a diminuir com a 
excepção de treze países incluindo a Coreia do Norte e os 
Estados Unidos.

As taxas de mortalidade materna normalmente variam 
por cada país com base em uma série de factores. Nos Estados 
Unidos, por exemplo, o Centro de Controlo de Doenças rela-
ta que mulheres negras tem duas vezes maior propensão de 
morrer como resultado da gravidez em relação às mulheres 
brancas. Especialistas em saúde pública atribuem dois fac-
tores primários quanto a essa disparidade racial nas mortes 

maternas: preconceito implícito dentro do sistema médico e 
desagregação que ocorre durante a vida das mulheres negras 
cujos corpos são desgastados mais rapidamente devido ao im-
pacto diário do racismo e sexismo.

A mortalidade materna é uma tragédia moral e a igre-
ja deve tratar das barreiras de saúde, economia e cultura que 
contribuem com as mortes maternas. Quase todas as mais 
de 350.000 mortes maternais anuais ocorrem nos países em 
desenvolvimento. São muitos os factores que contribuem para 
esta vasta desigualdade na saúde.

Barreiras da saúde
No mundo em vias de desenvolvimentoEm todo o mun-

do, muitas mulheres em idade fértil não têm acesso a serviços 
de saúde reprodutiva, como cuidados pré-natais, e pós-natais, 
inclusivamente informações e recursos para o espaçamento 
e programação das gravidezese serviços de planeamento fa-
miliar. O que é particularmente perigoso para grávidas. Sem 
ter um hospital, clínica ou centro de saúde perto, é habitual 
as mulheres grávidas darem à luz em casa sem condições de 
higiene. Isso põe em risco de infecção quer para a mãe quer 
para o bebé. Se a mulher passar por uma complicação que lhe 
ameace a vida durante o parto em casa, não consegue chegar 
a um centro de emergência a tempo. Situações assim podem 
ser evitadas se as mulheres tiverem acesso a informações de 
saúde e cuidados médicos que são essenciais à elas.

A gravidez indesejada é também uma preocupação de 
saúde. De modo global, mais de 200 milhões de mulheres 
gostariam de evitar ou atrasar a gravidez, mas não têm acesso 
a contraceptivos modernos. O que, por consequência, origina 
milhões de gravidezes indesejáveis todos os anos. Escassez de 
oferta, falta de educação, informações de�cientes, ou inexis-
tentes e barreiras culturais, todas contribuem para esta neces-
sidade insatisfeita. Sem acesso a contraceptivos, as mulheres 
não conseguem gerir a a melhor altura e o espaçamento entre 
os �lhos. Facto muito preocupante para as mulheres que de-
ram à luz nos dois últimos anos e as mulheres VIH-positivas. 
Os corpos das primeiras podem nunca ser recuperados e a 
imunidade das últimas �ca comprometida.

O espaçamento entre nascimentos é uma intervenção de 
saúde vital para diminuir tanto a mortalidade maternal como 
a infantil. Quando uma mulher pode programar as suas gravi-
dezes com pelo menos três anos de diferença, tem maiores 
probabilidades de ter um parto saudável e os bebés têm mais 
probabilidades de sobreviver à infância. Se uma mulher �-
car grávida demasiado cedo após um parto, o corpo não tem 
tempo su�ciente para recuperar e o risco de complicações 
aumenta. Para poder espaçar as gravidezes de uma maneira 
saudável, uma mulher precisa de ter acesso a serviços seguros 
e a um planeamento familiar moderno.

Prestar serviços de planeamento familiar não é dis-
pendioso., rondando os 2 dólares/ano. Os benefícios direc-
tos e indirectos, no entanto, de uma mulher poder planear 
a sua família não têm preço e são inúmeros; famílias mais 
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pequenas, melhores cuidados de saúde para a criança e para a 
mãe, menor fardo económico para o agregado familiar e uma 
contribuição económica continuada da mulher perante uma 
comunidade maior. Indo ao encontro de todas as necessidades 
insatisfeitas de planeamento familiar, a taxa de mortalidade 
materna cairiam em cerca de um terço, enquanto a necessi-
dade de recorrer ao aborto baixaria exponencialmente. Por 
outro lado, o uso de preservativos reduz o risco de infecção 
pelo vírus do VIH e outras doenças ou infecções sexualmente 
transmissíveis. Em particular, o acesso a preservativos femi-
ninos é crucial para dar às mulheres o poder de iniciarem a 
sua própria protecção contra estas infecções.

Barreiras Económicas
As realidades e as políticas económicas podem signi�-

car outras barreiras à saúde materna. A falta de oportunidades 
económicas e educação de qualidade assim como a falta de 
seguros de saúde acessíveis, de qualidade, contraceptivos, e 
produtos femininos podem contribuir para a piora da saúde 
materna.

As mulheres necessitam de acesso a programas de cuida-
dos de saúde acessíveis e equitativos para �orescerem eco-
nomicamente e ajudarem as suas famílias. Seguro de saúde 
e acesso a contraceptivos, assim como políticas e leis gover-
namentais relacionadas com a saúde reprodutiva pode ajudar 
ou impedir a capacidades das mulheres programarem e es-
paçarem as suas gravidezes.

Como uma igreja devemos defender – a falar pelas mul-
heres e a estar ao lado delas – para erradicar as barreiras 
económicas que impedem o acesso das mulheres à cuidados 
de saúde acessíveis, de qualidade e equitativos.

Barreiras Culturais
Muitas diferenças culturais vêm complicar ainda mais. 

Como povo de Deus somos criados de forma única e temos 
diferenças culturais que nos torna diferentes. Em algumas 
partes do mundo, Tter uma família grande é um sinal de honra 
em muitas partes do mundo. Ter ou ter muitos �lhos, sobretu-
do rapazes, é demonstrar a virilidade de um homem. Existem 
hHomens que esperam que as mulheres tenham muitos �lhos 
mas não podem considerar ou apoiar o espaçamento de nasci-
mentos ou o planeamento familiar.

A expectativa de dar a luz a muitos �lhos baseia-se, por 
vezes, nas tradições e normas de uma comunidade. Existem 
pressões da sociedade e da2 família que podem prejudicar os 
desejos pessoais de algumas mulheres quanto a fertilidade 
e podem ser adversas para a sua saúde ou a decisão de es-
paçar e programar as gravidezes. vem não apenas por parte do 
marido, mas também de outros parentes, em especial as so-
gras. Em algumas zonas do mundo em desenvolvimento, são 
as sogras que decidem o uso do contraceptivo. Tais pressões 
sociais e familiares entram muitas vezes em con�ito com os 
desejos da própria mulher quanto à sua fertilidade e podem 
ser bastante adversas para a sua saúde.

A idade de casar é outro factor que afecta a saúde ma-
terna. O casamento infantil prevalece em muitas culturas. As 

raparigas casam e começam a ter �lhos no início da adolescên-
cia. Se estas jovens não estiverem integradas num planeamento 
familiar, poderão ter vários �lhos antes delas serem �siológica 
e emocionalmente madurasdos 20 anos de idade. Jovens que 
não estão ainda completamente desenvolvidas �sicamente 
quando casam correm maiores riscos de complicações, como 
fístula obstétrica, uma lesão de parto que as deixa incontinen-
tes uma trágica lesão de parto causada pelo parto prolongado, 
obstruído sem acesso atempado a tratamento médico de alta 
qualidade. Isso pode deixar as mulheres vazando urina, fezes, 
ou ambos e normalmente leva à problemas médicos crónicos, 
depressão, isolamento social e agravamento da pobreza.

O Apelo
As mulheres estão a apelar não só para a sua própria so-

brevivência como para a sobrevivência das suas famílias e 
comunidades. Merecem ter acesso a serviços e cuidados de 
saúde que empoderem sua tomada de decisão e desenvolvi-
mento pessoal e económico. Como igreja global, somos 
chamados a erradicar sistemas opressivos e marginalizantes 
que inibam o bem-estar da mulher.

Recomendações
Assim nósapelamos a todas as congregações locais aMe-

todistas Unidos a:
• Apoiem os projectos Metodistas Unidos em todo o 

mundo que estão a trabalhar em saúde materna e planeamen-
to familiar; 

• Tratem das causas bases das mortes maternas em con-
textos locais que pode incluir tratar do acesso a serviços de 
saude, racismo ou casamento infantil;

• Sensibilizem junto dos tomadores de decisões a todos 
os níveis, a �m de melhorar e aumentar o acesso a saúde ma-
terna e planeamento familiar; e

• Apoiem iniciativas locais de saúde de expansão ao aces-
so a informações e serviços de saúde da mulher e projectos 
em todo o mundo que incluam saúde materna e planeamento 
familiar; 

• Sensibilizem junto dos tomadores de decisões a todos 
os níveis, a �m de melhorar e aumentar o acesso a saúde ma-
terna e planeamento familiar; e 

• Criem projectos nas igrejas locais e conferências anuais 
que eduquem e defendam para que as mulheres tenham acesso 
a programas de cuidados de saúde acessíveis e de qualidade. 

Apelamos à Junta Geral da Igreja e da Sociedade que 
continue a salientar a importância programática no campo da 
educação e da sensibilização no próximo quadriénio no que 
se refere a saúde materna.

Fundamentação:
Essa petição actualiza e expande o contexto global actu-

al dos desa�os da saúde materna, acrescenta uma secção so-
bre “barreiras económicas” que limitam o acesso a cuidados 
acessíveis e equitativos, e esclarece o papel da igreja global 
na resposta à esses desa�os globais.
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R3304.

Número de petição: 20581-CB-R3304-G; Evans, David – 
O'Fallon, MO, EUA. 

Cura do Stress Pós-Aborto

Alterar a resolução actual N.º 3304 conforme se segue: 
CONSIDERANDO QUE, reconhecemos que existe um 

direito legal ao aborto em muitos países, também reconhec-
emos que algumas pessoas possam arrepender-se daquele 
evento mais tarde na vida,

CONSIDERANDO QUE, a igreja deveria oferecer 
ministérios de cura para todo tipo de desolação,

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida de 2012 2020 exorta pastores a serem 
informados sobre os sintomas e comportamentos associados 
ao stress pós-aborto; e

Que seja ainda resolvido, que a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida de 2012 2020 incentive as igrejas lo-
cais a disponibilizarem informações de contacto para as agên-
cias de aconselhamento a oferecerem programas para tratar 
do stress pós-aborto a todos em busca de ajuda.

R3361.

Número de petição: 20558-CB-R3361-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

A população mundial e a resposta da Igreja

Alterar e readoptar:
Declaração histórica e teológica
A população mundial era de aproximadamente 300 

milhões na época de Cristo e mudou muito pouco nos mil 
anos seguintes. A população do mundo atingiu um bilião 
em 1804, três biliões em 1960, e subiu para cerca de 6,8 
biliões em 20107,6 biliões em 2017. Espera-se atingir cerca 
de 9,8 biliões até 2050. (<https://www.un.org/development 
/desa/en/news/population/world-population-prospects-2017.
html>). De um globo �nito, cada ser humano consome ar, 
água, alimento, abrigo e energia, e deixa para trás resídu-
os para acomodar. Embora não exista um acordo sobre qual 
a capacidade da terra, a matemática simples a�rma que em 
algum momento uma população crescente deve atingir a ca-
pacidade do globo �nito. 

As nossas Escrituras contêm ambos os mandamentos 
contínuos e limitados no tempo. O Grande Mandamento de 
amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos (Lucas 10:27) 
é contínuo na Escritura. persiste para sempre e a sua vali-
dade não tem começo nem �m. Por outro lado, o mandamen-
to de Deus ao homem e à mulher recém-criados, "Fruti�cai 
e multiplicai-vos; e enchei a terra… .: (Génesis 1:28) é um 
mandamento limitado pelo tempo que termina quando estiver 

realizado. Pela primeira vez na história da humanidade, a 
humanidade é confrontada com o desa�o de determinar se o 
mandamento foi cumprido, e se tiver sido, se a fecundidade 
humana e a multiplicação já não é obrigatória da mesma for-
ma.

Em Génesis 1:28, Deus ordena ao homem e à mulher 
para "tomar conta", o que signi�ca exercer a responsabilidade 
de gestão em nome de Deus, criador e proprietário do mundo. 
Como gestores da terra, agora temos a responsabilidade de 
identi�car de que forma a nossa gestão da reprodução huma-
na está a cumprir a vontade de Deus e de que forma pode 
ser frustrante. Para nos ajudar nessa gestão, Deus forneceu 
ao homem métodos de contracepção até então desconhecidos. 
Numa clara distinção de crenças que rejeitam a utilização de 
tais métodos, a Igreja Metodista Unida acredita que uma con-
tracepção e�caz e segura é de facto uma administração re-
sponsável. 

A nossa responsabilidade de gestão da reprodução hu-
mana no contexto dos desa�os da população mundial está 
ao serviço da preocupação criativa permanente de Deus 
para o universo. foi expressa através de Jesus Cristo, que 
nos chamou a encontrar o sentido da nossa vida no amor 
duplo de Deus e ao próximo. No nosso exercício de gestão, 
vivemos responsáveis perante Deus, escrevendo a história 
através das acções das nossas vidas. O imperativo para o 
cristão individual e comunidade cristã é procurar padrões de 
vida, moldar as estruturas da sociedade, e promover os va-
lores que digni�cam a vida humana para todos num mundo 
no qual o amor de Deus é in�nito, mas os recursos da Terra 
são �nitos.

Questões acerca do impacto do crescimento da população
O crescimento contínuo da população intensi�ca as real-

idades globais de   Uma revisão dos maiores problemas hoje 
em dia, como fome, pobreza, doença, falta de água potável, 
negação dos direitos humanos, exploração económica e am-
biental, consumo excessivo, tecnologias que são insu�ci-
entes ou inadequadas, e esgotamento rápido dos recursos. 
sugere que todos são afectados pelo crescimento contínuo 
da população, que se estima atingir 9,2 biliões de pessoas 
até 2050.

• Crescimento da população e recursoso crescimento tem 
um impacto signi�cativo sobre os recursos. Enquanto a fome, 
pobreza, doença, injustiça e violência no mundo não podem 
ser simplesmente responsáveis apenas pelo crescimento da 
população, cada um destes aspectos é exacerbado à medida 
que a população aumenta,. e números crescentes de pessoas 
tornam a abordagem dessas questões mais desa�adoras. A 
cada dia que passa descobrimos mais e mais conexões entre a 
população e o desenvolvimento sustentável. O crescimento da 
população tem um impacto óbvio na utilização da terra, con-
sumo da água e qualidade do ar. As comunidades são chama-
das a serem gestores responsáveis de todos estes recursos. 
Como podemos proteger o dom de Deus do ambiente natural 
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e, ao mesmo tempo, proporcionar um local de sustentabili-
dade para os humanos?

• Crescimento populacional e Alterações climáticas. 
Inúmeros organismos mundias — incluindo a Conferência 
Internacional sobre População & Desenvolvimento e a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente & 
Desenvolvimento, conforme expresso na Declaração do 
Milénio e no Documento resultante da Cimeira Mundial de 
2005 — têm a�rmado a inter-relação do crescimento popula-
cional e as alterações climáticas. A degradação ambiental, o 
esgotamento dos recursos e as alterações climáticas resultam 
da pobreza e da falta de acesso aos recursos, e também do 
consumo excessivo e padrões de produção e de desperdício. 
A remoção dos cumes das montanhas para as minas de carvão 
na Appalachia, a destruição da �oresta tropical no Brasil ou 
os incêndios para limpar a terra em Bornéu resultaram de 
pressões da população, degradam o meio ambiente e afectam 
o clima global. A desaceleração do crescimento da população 
pode dar aos países mais tempo para atender às necessidades 
humanas ao mesmo tempo que protegem o meio ambiente.

• População e envelhecimento. O crescimento populacio-
nal combinado com melhores resultados de saúde de idosos, 
muitos deles entre os mais pobres do mundo. Estima-se que o 
número de pessoas com mais de 60 anos irá superar o número 
de crianças em 2040, pela primeira vez na história. À medida 
que as comunidades se envolvem no desenvolvimento suste-
ntável, será importante considerar as necessidades do envelh-
ecimento, tais como o sustento económico, saúde, habitação e 
nutrição. Devemos também assegurar a eliminação da violên-
cia contra pessoas mais velhas e o apoio e cuidado para com os 
mais velhos que tomam conta dos seus �lhos e netos, incluindo 
os afectos pela pandemia do VIH/SIDA. Estas preocupações 
para os desa�os enfrentados por pessoas de diferentes idades 
lembram-nos que na nossa gestão da reprodução humana, os 
pais devem preocupar-se não apenas com a sua capacidade de 
nutrir uma criança, mas com a capacidade do mundo para sus-
tentar vidas frutíferas e plenas cada vez mais longas.

• A opressão das mulheres é um importante impulsionador 
do crescimento da população. A desigualdade de género em al-
gumas partes do mundo aumentam essas questões complexas e 
os papéis de género continuam a impedir que as mulheres ten-
ham uma vida abundante.. As mulheres são, frequentemente, 
o motor da família. De modo as mulheres apoiarem o sistema 
familiar, social e económico de suas comunidades, as mul-
heres devem ter a capacidade de espaçarem suas gravidezes. 
Sabemos que em muitos países, as mulheres são consideradas 
propriedade e não têm direitos humanos fundamentais como a 
protecção sob a lei e acesso à educação, habitação e empregos. 
As mulheres representam 70 por cento dos pobres do mundo 
e muitas são cativas (consciente ou inconscientemente) das 
estruturas patriarcais, políticas e práticas. Numerosos estudos 
têm demonstrado que quando o estatuto das mulheres é mel-
horado pelos blocos de construção da igualdade de direitos 

— acesso a cuidados básicos de saúde, nutrição adequada, sa-
neamento, aumento das oportunidades educacionais — a fer-
tilidade diminui de forma dramática. (Consultar Na�s Sadik, 
Population Policies and Programmes: Lessons Learned From 
Two Decades of Experience (Políticas e programas populacio-
nais: lições aprendidas a partir de duas décadas de experiên-
cia) [New York: UN Family Planning Association, New York 
University Press, 1991], pp. 247, 267, 384.) Um dos blocos 
básicos de construção mais importante dos direitos das mul-
heres é a parceria completa de tomada de decisão no casamen-
to, inclusive sobre suas expressões de sexualidade. Tratar da 
necessidade não atendida das mulheres quanto ao planeamento 
familiar resultaria em 150.000 mortes maternas a menos por 
ano (Singh, Susheela, Jacqueline E. Darroch, Lori S. Ashford 
and Michael Vlassoff, Adding It Up: The Costs and Bene�ts 
of Investing in Family Planning and Maternal and Newborn 
Health (Fazendo a conta: os custos e benefícios de investimen-
to no planeamento familiar e saúde materna e neonatal) [New 
York: Guttmacher Institute and UNFPA, 2009]). A mortalidade 
infantil cairia em 13 por cento se todas as mulheres pudessem 
adiar a sua próxima gravidez por pelo menos 24 meses. Cairia 
em 25 por cento se as mulheres pudessem adiar a sua próxima 
gravidez em 36 meses (Nações Unidas [2009]. Monitoramento 
da população mundial, com foco na contribuição com o 
Programa de Acção da Conferência Internacional sobre 
População e Desenvolvimento aos objectivos internacional-
mente acordados, incluindo os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio. Relatório do Secretário Geral. E/ CN.9/2009/3).

Uma Convocação para Agir
Como pessoas de fé, somos chamados a nos educarmos 

acerca da interligação das preocupações críticas da vida e 
vivermos como gestores responsáveis. A igreja pode resolver 
estas questões complexas relacionadas com a população em 
várias frentes. Apelamos: 

1. todos os Metodistas Unidos ao acesso à oportuni-
dades educacionais com foco na questão da população e 
suas inter-relações à outras questões críticas tais como po-
breza, doença, fome, meio-ambiente, injustiça, e violência, 
e promover essas oportunidades na igreja local; além disso, 
A Igreja Metodista Unida incentiva todas as tradições de fé a 
considerarem como suas visões teológicas sobre contracepção 
podem inibir o desenvolvimento das mulheres e do mundo e o 
planeamento familiar e�caz e evitar gravidezes não desejadas. 

2. instalações missionárias e médicas Metodistas Unidas 
em todo o mundo para fornecerem uma variada gama de in-
formações e serviços sobre a saúde reprodutora e planeamen-
to familiar; 

3. a Junta Geral da Igreja e Sociedade e as Mulheres 
Metodistas Unidas a defenderam uma legislação em todo o 
mundo que possa ajudar a melhorar o estatuto social das mul-
heres e que inclua mulheres nos planos e processos de desen-
volvimento.  Especi�camente, nós exortamos apelamos para 
que continuem advogar ao países que ainda não o �zeram 
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- Irão, Síria, e os Estados Unidos - a rati�carem a Convenção 
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher Convenção das Nações Unidas (CEDAW) 
e incentivar todos os países a tomar medidas  para garantir 
direitos iguais para mulheres; 

4. à Junta Geral do Discipulado e à Junta Geral dos 
Ministérios Globais para desenvolverem e implementarem 
programas dentro da Igreja Metodista Unida que forneçam 
e/ou aumentem as oportunidades educacionais para jovens e 
mulheres, tornando possível para estas atingir níveis de au-
to-su�ciência e bem-estar; 

5. a governos em todo o mundo para darem prioridade 
à resolução da crise de malária e VIH/SIDA e exortamos  
o �nanciamento adequado para erradicar e prevenir essas 
doenças;

6. aos órgãos legislativos dos países desenvolvidos para 
reconhecerem a natureza crucial do crescimento da população 
e dar o máximo �nanciamento possível para os programas da 
população, meio ambiente, saúde, agricultura, e outros pro-
gramas de assistência tecnológica, para as nações em desen-
volvimento. Os programas de assistência internacional devem 
ser baseados na cooperação mútua, devem reconhecer as di-
versidades da cultura, devem incentivar o auto-desenvolvi-
mento e não a dependência, e não necessitam de "programas 
efectivos de população" como um pré-requisito para outros 
apoios aos desenvolvimento; 

7. aos governos e organizações privadas para darem  alta 
prioridade a pesquisas destinadas a desenvolver uma gama de 
métodos contraceptivos seguros e de baixo custo que podem 
ser usado numa variedade de sociedades e situações médicas. 
Promover uma maior compreensão das atitudes, motivações 
e factores sociais e económicos que afectam a fertilidade, e 

8. aos aos governos para implementarem sistemas de se-
gurança social e apoio às pessoas mais velhas para garantir 
o sustento económico adequado e habitação e cuidados de 
saúde de qualidade e nutrição.

Fundamentação:
Essa petição revisa a resolução actual ao atualizar e con-

densar as informações antecedentes para focar mais clara-
mente no chamado à acção da igreja.

R3425.

Número de petição: 20559-CB-R3425-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Proibição de Bullying

Alterar e readoptar:
Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. (Filipense 

4:5)

Bullying é uma expressão comportamental de agressiv-
idade que tenta promover o poder sobre outra pessoa. Pode 
ser expresso por meios físicos ou psicológicos. Bullying 
pode fazer impedir que a pessoa se manifeste resulte na 
morte da vítima. Temos apenas de olhar para as Escrituras 
à procura de provas. O Livro de Ester é sobre o assédio de 
um homem e a graça de Deus expressa através de pessoas 
de Deus. O questionamento, o bater, e a posterior morte na 
cruz de Jesus Cristo é o exemplo máximo da expressão do 
abuso de poder sobre uma pessoa, mesmo que sobre o Filho 
de Deus. Estevão e uma série de mártires cristãos sofreram 
semelhantes ataques pessoais que levaram à morte pela causa 
de Cristo. Há pessoas que hoje sofrem e morrem porque out-
ra pessoa procura oprimi-los através de um comportamento 
agressivo.

Fica resolvido, portanto, que
Num esforço de reduzir o bullying na sociedade, as con-

gregações da Igreja Metodista Unida irão:
• categoricamente se opor à prática de bullying de adul-

tos, crianças e jovens, mobbing (também conhecido como 
bode expiatório);

• trabalhar diligentemente para aumentar a consciência 
social desses comportamentos destrutivos;

• apoiar os adolescentes e oferecer locais seguros para os 
adolescentes se reunirem;

• publicar e amplamente distribuir materiais, incluindo 
contactos para linhas directas e outros recursos locais e na-
cionais;

• incorporar o tema do bullying adolescente em sermões, 
deixando clara a posição da Igreja; 

• utilizar linguagem de responsabilidade e de cura, em 
vez de culpa e punição;

• incentivar os familiares, vizinhos e amigos que suspeit-
am ou sabem de abusos a denunciarem esses mesmos abusos;

• acompanhar os esforços das vítimas para reportar, con-
frontar e acabar com o comportamento de bullying;

• oferecer educação e formação para o clero e leigos so-
bre prevenção, detecção e intervenção do abuso, que leve em 
conta os processos de amadurecimento em andamento tanto 
da vítima e dos agressores;

• criar e nutrir grupos de pares para adolescentes para 
aumentar a consciência das tensões nas suas próprias famílias 
e problemas que são factores de risco para o abuso;

• aumentar a consciencialização sobre o bullying na 
Internet e a pressão dos pares;

• organizar fóruns, convidando palestrantes de fora, in-
cluindo os sobreviventes, os abusadores, e representantes de 
organizações locais e nacionais para facilitar as discussões e 
incentivar os �éis a falarem sobre o seu próprio estado de 
risco; e

• incentivar voluntários das congregações para organiza-
rem e dinamizarem grupos de apoio e fóruns.
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Fundamentação:
Essa petição altera a resolução actual para focar no bul-

lying como um acto e agressão. Clama às congregações a 
abordarem ambas causas e facilitarem respostas de apoio.

R4021.

Número de petição: 20557-CB-R4021-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

A comercialização do tabaco

Inserir um subtítulo novo antes do primeiro parágrafo:
Declaração teológica
Modi�car o primeiro parágrafo, segunda frase:
A Bíblia lembra-nos que os nossos corpos são “templos 

do Espírito Santo” (1 Coríntios 6:19; consulte também vv. 
13-20) e dado que somos criados à imagem de Deus, somos, 
então, chamados por Deus a aperfeiçoar proteger nossos cor-
pos à imagem de Deus. 

Inserir um subtítulo após o primeiro parágrafo:
O efeito do uso do tabaco
Excluir a primeira frase do segundo parágrafo:
A Igreja Metodista Unida e os seus domínios anteces-

sores têm uma longa história de testemunho contra o uso e a 
comercialização de produtos de tabaco.

Excluir a terceira frase, segundo parágrafo:
Estatísticas alarmantes apontam o impacto das empresas 

de tabaco e as suas práticas de comercialização para atrair 
pessoas a fumarem. 

Inserir um subtítulo novo após o segundo parágrafo:
Impacto da comercialização do tabaco 
Inserir uma nova primeira frase no parágrafo três:
Estatísticas alarmantes apontam o impacto das empresas 

de tabaco e as suas práticas de comercialização para atrair 
pessoas a fumarem, o que inclui o uso de cigarros electróni-
cos.

Inserir uma nova terceira frase no parágrafo três:
Essas são práticas predatórias de poder contra os vul-

neráveis. 
Inserir um subtítulo novo após o parágrafo três:
Resposta dos Metodistas Unidos
Inserir uma nova primeira frase ao parágrafo quatro:
A Igreja Metodista Unida tem uma longa história de te-

stemunho contra o uso e comercialização de produtos de ta-
baco.

Modi�car o subparágrafo número 2 sob o parágrafo qua-
tro:

louva a Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde 
Wespath pela exclusão de longa data dos fabricantes de tab-
aco do seu portefólio de investimentos e pede que desa�e os 

mídia públicos no seu portefólio a não realizar a publicidade 
nem a promoção dos produtos de tabaco;

Fundamentação:
Essa petição rea�rma a nossa longa história de testemun-

ho contra o uso e fabrico de produtos de tabaco. Louva, igual-
mente, a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (Wes-
path) pela exclusão de longa data dos fabricantes de tabaco do 
seu portefólio de investimentos. 

R9999.

Número de petição: 20597-CB-R9999-G; Poujade, Doral – 
Portland, OR, EUA. 8 Petições Similares

Encarceramento de crianças

CONSIDERANDO QUE, ambos os Princípios Sociais da 
Igreja Metodista Unida e o Conselho dos Bispos Metodistas 
Unidos louvaram a Declaração Internacional dos Direitos 
Humanos como um padrão comum para todas as pessoas e 
nações (¶ 162, O Livro da Disciplina, 2016); e 

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais no Livro 
da Disciplina Metodista Unido a�rma explicitamente os dire-
itos das crianças (¶162C, O Livro da Disciplina 2016); e  

CONSIDERANDO QUE, A Igreja Metodista Unida a�r-
mou especi�camente a Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança que estabelece que “Nenhuma criança 
deve ser submetida a tortura ou outros tratamentos ou penas 
cruéis, desumanos ou degradantes” e que “Nenhuma criança 
deve ser privada da sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. 
A prisão, detenção, ou encarceramento de uma criança deve 
estar em conformidade com a lei e deve ser usada apenas 
como uma medida de último recurso e durante o período de 
tempo mais curto adequado”; e 

CONSIDERANDO QUE, a organização sem �ns lucrati-
vos Human Rights Watch, vencedora do Prémio Nobel, relata 
que os Estados Unidos lidera o mundo industrializado quanto 
ao número e percentagem de crianças em centros de detenção 
juvenil; e   

CONSIDERANDO QUE, a Human Rights Watch repor-
ta, também, que crianças são rotineiramente encarceradas na 
República Democrática do Congo, Iraque, Somália e Síria 
por associação alegada a grupos armados ou extremistas, que 
o Egipto e Israel tentam e subsequentemente encarceram cri-
anças através de tribunais militares em vez de civis; e 

CONSIDERANDO QUE, o Conselho dos Bispos 
Metodistas Unidos, as Mulheres Metodistas Unidas, e a Junta 
Geral da Igreja e Sociedade Metodista Unida denunciaram 
separações de crianças e pais na fronteira dos EUA; e 

CONSIDERANDO QUE, as Mulheres Metodistas 
Unidas tornaram as questões de encarceramento das minorias 
raciais e o bem-estar das crianças e jovens duas prioridades 
para o quadriénio 2016-2020;



236  DCA Edição Avançada

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Geral de 
2020 da Igreja Metodista Unida formalmente endossa a apli-
cação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, dado 
que se refere a crianças encarceradas; e 

Fica resolvido ainda, que a Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida de 2020 encarrega a Junta Geral da Igreja 
e Sociedade, em consulta com a Junta Geral dos Ministérios 
Gerais e as Mulheres Metodistas Unidas, a formularem um 
plano que aborde: 

A. como melhor educar e informar os Metodistas Unidos 
sobre a questão do encarceramento de crianças; 

B. como melhor interagir com parlamentares de todo o 
mundo, mas em especial nos Estados Unidos, sobre a questão 
do encarceramento de crianças;

C. quais as acções possíveis que os Metodistas Unidos 
podem tomar para evitar a contribuição ao sofrimento, abuso 
e encarceramento de crianças; 

Fica resolvido ainda, que as recomendações produzi-
das pelas consultas antes referidas sejam apresentadas na 
Conferência Geral da Igreja Metodista Unida de 2024 para 
revisão e/ou acção:  

Fundamentação:
A Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Con-

venção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, e 
o Livro de Disciplina tratam dos direitos das crianças, mas 
isso tem pouco signi�cado em muitos países onde crianças 
são encarceradas. As crianças necessitam de maior protecção.

R9999.

Número de petição: 20598-CB-R9999-G; LaSalle, Ann – 
Ocean Springs, MS, EUA. 1 Petição Similar

Contracepção

ADICIONAR uma nova resolução ao Livro de Resoluções 
conforme se segue:

Contracepção
A�rmamos que todos os �lhos são uma herança do 

Senhor (Salmos 127:3). Reconhecemos também o desejo 
generalizado das pessoas em espaçar e limitar consciente-
mente a quantidade de �lhos, como uma questão de adminis-
trar cuidadosamente os recursos, o tempo e a saúde que Deus 
lhes concedeu. 

Rea�rmamos os ensinamentos que a nossa Igreja tem há 
muitos anos nos nossos Princípios Sociais quanto a rejeição 
do aborto como meio aceitável de controlo da natalidade  
(¶ 161K). Existe uma diferença fundamental, contudo, entre a 
contracepção, que previne antes de mais que novas vidas se-
jam concebidas, e o aborto. Essas duas coisas nunca deveriam 
ser igualadas ou associadas.

A nossa igreja não acredita que a contracepção seja iner-
entemente imoral. Respeitamos as convicções e as consciên-
cias daqueles nossos irmãos e irmãs em Cristo que acreditam 
de forma diferente.

Com outros Cristãos, rea�rmamos a crença antiga da ig-
reja de que as relações sexuais são um presente de Deus, a ser-
em desfrutadas apenas dentro dos limites do aliança do casa-
mento (¶ 161G). Acreditamos que esse padrão moral é bom e 
mais saudável para todas as pessoas, e estamos preocupados 
quanto às pressões sociais que celebram a promiscuidade e 
outros comportamentos imorais.

Incentivamos os casados a terem respeito, diálogo hones-
to e acordo mútuo na decisão de qual abordagem especí�ca 
de contracepção é a mais saudável para eles. Somos contra 
qualquer estigmatização de grandes famílias.

A nossa igreja busca estar ciente sobre as tendências soci-
ais mais amplas relacionadas à procriação. Um estudo recente 
descobriu que até 2017 a taxa de fertilidade mundial havia caí-
do para 2,4 �lhos por mulher, sendo que a taxa de fertilidade 
estava abaixo do nível de substituição da população em quase 
metade das nações do mundo, enquanto que nenhuma nação 
estava nesse ponto em 1950 (James Gallagher, “'Remarkable' 
Decline in Fertility Rates,” BBC, 9 November 2018, <https://
www.bbc.com/news/health-46118103>). Reconhece-mos 
que há uma história triste de esforços elitistas de alguns que 
buscaram promover o controlo da natalidade de formas bas-
tante dirigidas por uma questão de tratar as raças, classes e 
nações menos privilegiadas como tendo menor valor para 
ter �lhos e como sendo especialmente importante em man-
ter essas populações limitadas. Rea�rmamos o passo positivo 
tomado pela Conferência Geral de 2008 na adopção de uma 
declaração de arrependimento pelo apoio Metodista à eugenia 
no passado.

Em todas as coisas, buscamos ser administradores de 
tudo o que Deus nos deu, cuidadosos ao analisar os desa�os 
que se nos deparam, e �éis aos valores Cristãos.

Fundamentação:
A contracepção é uma questão bastante importante para 

apresentar uma única resolução a esclarecer os princípios da 
nossa igreja de forma sucinta, facilmente encontrada no Liv-
ro de Resoluções, concentrando-se nos valores nos quais os 
Metodistas Unidos concordam, e não está enredada com [tex-
to incompleto] mais complexo ou

R9999.

Número da Petição: 20599-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade.
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Apelo global à acção face ao álcool

Nova Resolução (para substituir N.º 3041 e N.º 3043):
A. Declaração teológica e histórica
Ao concluir a criação, “Deus viu tudo o que havia feito, 

e tudo havia �cado muito bom" (Génesis 1:31). Jesus a�rmou 
o uso do vinho numa boda em Canaã da Galileia quando o 
vinho tinha acabado e a sua mãe lhe pediu ajuda. "Jesus disse 
[aos serviçais], ‘Enchei os jarros com água.’ E os encheram 
até à borda. . . . Quando o mestre provou a água transformada 
em vinho. . . . e disse [ao noivo], . . . ‘você guardou o bom 
vinho até agora” (João 2:1-10).

Contudo desde o início, o álcool tem sido problemáti-
co para a humanidade. Génesis recorda-nos que Noé, o pri-
meiro a plantar um videiro, �cou bêbado do vinho que bebera 
(Génesis 9:21). E o livro dos Provérbios (23:20-21, 29-32) 
começa com uma advertência: “Não caminhes com os que 
se encharcam de vinho, tampouco com os que se empantur-
ram de comida, porquanto os bêbados e os glutões se em-
pobrecerão, e a indolência 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 fer-
imentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e 
vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas encharcan-
do-se de vinho, os que andam 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 �m, ele ataca como a serpente e en-
venena como a víbora!". 

Os cristãos devem sempre amorosamente considerar os 
seus vizinhos como a si mesmos (Mateus 19:19). O apóstolo 
Paulo advertiu os cristãos que a liberdade deles não deveria 
tornar-se um obstáculo aos outros (1 Coríntios 8:9). Paulo 
enfatizou a nossa responsabilidade quanto ao vulnerável: 
"Não destruas por causa da tua comida [ou bebida] aquele 
por quem Cristo morreu… Pois o Reino de Deus não é comi-
da nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 
(Romanos 14:15b, 17). A preocupação pelas pessoas vul-
neráveis deve especi�camente incluir os jovens. Jesus disse 
também, “Deixai vir a mim as crianças…. Não as impeçais, 
pois o Reino dos céus pertence aos que se tornam semelhan-
tes a elas” (Mateus 19:14). 

John Wesley, o fundador do Movimento Metodista, es-
tava sobejamente ciente dos efeitos do abuso do álcool nos in-
divíduos e nas famílias, incluindo os membros da sua própria 
família alargada, mas mostrava-se caridoso com os afectados 
pelo álcool na sua cultura.

A Igreja Metodista Unida há muito que se tem vin-
do a opor ao abuso do álcool e outras drogas. Em 1916, a 
Conferência Geral da Igreja Metodista Episcopal autorizou a 
formação de uma Junta de Temperança, Proibição e Higiene 
Pública "para tornar mais e�caz os esforços da Igreja na 

criação do sentimento público e cristalizá-lo numa oposição 
de êxito face ao trá�co organizado de bebidas intoxicantes.”

O crescimento do álcool como uma indústria que em-
prega pressões psicológicas de publicidade moderna tem in-
troduzido uma questão sensível do abuso de populações vul-
neráveis, tais como os jovens e os pobres.

No contexto dessas a�rmações e advertências bíblicas, 
os cristãos são chamados a desempenhar um papel orientador 
de gestão responsável das prendas de Deus, inclusive o uso 
ou a abstinência do álcool, e a gestão das pressões e incenti-
vos sociais sobre o seu uso, e a defesa contra a predação dos 
poderosos contra os vulneráveis.

B. O desa�o global
O abuso do álcool é uma tentação ao vulnerável, e as 

rentabilidades sobre o álcool são uma tentação ao poderoso. 
O preço de cair nesses tentações é catastró�co.

O consumo crónico do álcool pode causar efeitos dano-
sos em todos os órgãos do corpo, inclusive no cérebro, fíga-
do, coração, estômago, intestinos e boca. Os custos médicos 
resultantes do abuso do álcool – consumo excessivo, preju-
dicial e perigoso – incluem a síndrome do alcoolismo fetal, 
uma causa evitável de retardo mental, defeitos cardíacos e o 
crescimento retardado pré e pós-natal. O álcool é um factor 
a actuar em muitos outros problemas sociais como crime, 
pobreza e transtornos familiares. Os custos da sociedade 
quanto ao abuso do álcool incluem perda de produtividade, 
aumentos de custos de cuidados de saúde, perda de vidas 
em acidentes automobilísticos e actividades criminais. Os 
custos associados ao uso/abuso do álcool são muito maiores 
do que os custos associados com todas as drogas ilegais em 
conjunto.

Mais de três décadas de pesquisa mostram que o abuso e 
a dependência de álcool apresentam efeitos generalizados em 
pessoas, famílias, comunidades e instituições, e documentam 
não apenas a extensão das consequências físicas e sociais, 
mas também os efeitos económicos nos cuidados de saúde, 
serviços médicos, produtividade da força de trabalho, crime e 
violência, bem-estar da criança, correcções, segurança públi-
ca, serviços sociais, educação e saúde mental.

Mais do que nunca, álcool e outras drogas estão a ser 
produzidos e consumidos. Nos países consumidores, com 
os problemas decorrentes de pobreza, racismo, violência 
doméstica, desespero e a�ição material, o abuso de álcool e 
de outras drogas faz parte do ciclo contínuo de turbulência 
espiritual.

O abuso de álcool tem um impacto especial nos jov-
ens, que estão sujeitos ao consumo excessivo de álcool. O 
Instituto Nacional de Abuso do Álcool e Alcoolismo de�ne 
o consumo excessivo de álcool como um padrão de consumo 
que leva à concentração de álcool no sangue (CAS) da pessoa 
a 0,08 gramas por cento ou mais. Isso acontece tipicamente 
quando os homens consomem mais do que quatro bebidas e 
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as mulheres consomem mais do que três bebidas em cerca 
de duas horas. O consumo excessivo de álcool é um prob-
lema alarmante e crescente que pode levar à muitas lesões e 
doenças relacionadas à saúde. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde:
• O consumo nocivo de álcool constitui um factor causal 

em mais de 200 quadros de doenças e lesões e 3,3 milhões de 
mortes a cada ano.

• Em média cada pessoa no mundo com 15 anos de idade 
ou mais consome 6,2 litros de álcool puro por ano.

• Menos da metade da população (38.3%) na realidade 
consome álcool, isso signi�ca que as pessoas que bebem con-
somem em média 17 litros de álcool puro anualmente. (As 
estatísticas encontram-se em “Global status report on alcohol 
and health 2018” em https://www.who.int/substance_abuse 
/publications/global_alcohol_report/en/. Acessado em 25 de 
Abril de 2019. E a �cha descritiva “Álcool” em https://www 
.who.int/news-room/fact-sheets/detail/alcohol. Acessado em 
25 de Abril de 2019.)

C. A resposta da Igreja: 
De acordo com as preocupações de Paulo, o foco da igre-

ja deve estar em proteger os vulneráveis, promovendo a sabe-
doria entre aqueles que são menos vulneráveis, e defender a 
identi�cação e o combate de um comportamento predador por 
parte do poderoso.

Abstinência
O vulnerável deve ser protegido. A�rmamos nossa antiga 

convicção e recomendação de que a abstinência das bebidas 
alcoólicas é um testemunho de fé em relação ao amor lib-
ertador e redentor de Deus. A abstinência tem salvo muitas 
pessoas do perigo, enquanto não causa mal algum. A Igreja 
Metodista Unida fundamenta suas recomendações quanto a 
abstinência na avaliação crítica dos custos pessoais e da socie-
dade com relação ao uso do álcool. A igreja reconhece a liber-
dade do Cristão em tomar decisões responsáveis e apela a cada 
membro a considerar seriamente e em oração o testemunho da 
abstinência como parte de seu comprometimento Cristão. 

Pessoas que praticam a abstinência deveriam evitar com-
portamentos de presunção que expressam superioridade mor-
al e atitudes condenatórias em relação a quem não escolhe 
praticar a abstinência. Sendo que o amor Cristão é primordi-
al nas relações humanas, a abstinência é um instrumento de 
amor e sacrifício e está sempre sujeito às exigências do amor. 

Utilização ponderada
Os menos vulneráveis devem agir com sabedoria. Embora 

os Princípios Sociais Metodistas Unidos enfatizem a abstinên-
cia como "um testemunho de fé", os mesmos Princípios Sociais 
permitem que as pessoas exercitem um discernimento razoável 
em face da "utilização ponderada com contenção deliberada e 
intencional, tendo as Escrituras como diretriz." Reconhecemos 
que a concentração exclusiva sobre a proibição ou abstinên-
cia pode incitar atitudes preconceituosas, que podem afundar 
ainda mais as pessoas perturbadas no desespero e levá-las ao 
comportamento reservado, a discriminar contra pessoas que 

precisam de cura, a convidar a hiprocrisia e a mesmo tempo a 
negar oportunidades de testemunhar o amor e a graça de Deus. 
Por outro lado, a utilização ponderada desperta preocupação e 
medo entre os defensores da abstinência de que a igreja esteja 
a incentivar, e até mesmo a convidar, o abuso ou a dependên-
cia do álcool, especialmente entre os jovens. A lacuna entre 
essas duas abordagens, muitas vezes, previne um diálogo e 
educação signi�cativos e cria divisões entre os Cristãos �eis.

Prevenção 
Os Princípios Sociais nos incentivam a apoiar pessoas de-

pendentes "a encontrar a liberdade através de Jesus Cristo e a 
encontrar boas oportunidades de tratamento, aconselhamento 
contínuo e reintegração na sociedade." Os recursos dedicados 
à prevenção, tratamento e reabilitação existem para poderem 
emprestar um apoio considerável à criação e ao incentivo da 
compreensão, educação e diálogo sobre a prevenção e�caz e 
métodos de recuperação, assim como para favorecerem um 
testemunho �el na medida em que se relacionam à abstinên-
cia e prevenção. 

Política global do álcool
O legado do Movimento de Temperança de um século an-

terior foi transformado por novas forças sociais e descobertas 
cientí�cas em um movimento vigoroso de saúde pública, com 
ênfase em políticas e educação no combate ao alcoolismo que 
enquadram a responsabilidade individual no contexto de nor-
mas e práticas sociais e de factores ambientais que incentivam 
ou fomentam comportamentos e atitudes despreocupadas 
quanto ao álcool.

Reconhecemos que uma política de saúde global e�-
caz em face ao álcool ainda não foi alcançada e que existem 
muitos países onde políticas sobre ao álcool não são total-
mente desenvolvidas, são inadequadas e sub-�nanciadas. 
Foram emitidos pelo Departamento de Agricultura dos EUA 
e o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA 
os níveis de consumo de baixo nível aceitáveis e diretrizes 
quanto ao uso responsável. Essas podem ser usadas como di-
retrizes para a promulgação de uma política global em face 
ao álcool. Essas políticas apelam ao consumo limitado de 
uma bebida padrão por dia para as mulheres e duas bebidas 
padrão por dia para os homens, porém a abstinência para  
(a) pessoas abaixo da idade legal para consumo de bebidas, 
(b) pessoas no processo de recuperação da dependência do 
álcool ou alcoolismo, (c) pessoas cujos pais ou outros mem-
bros familiares apresentaram problemas relacionados ao ál-
cool, (d) mulheres que estão a tentar conceber ou que estejam 
grávidas, (e) pessoas que planeiam conduzir ou participar em 
actividades que exigem atenção ou habilidades, e pessoas a 
usarem medicamentos sob prescrição médica ou de venda 
livre; (f) pessoas que possam colocar-se a si mesmas ou out-
ras sob risco de outras formas como resultado do consumo.

Indústria do álcool
O poderoso dever ser contido. A indústria do álcool consiste 

em corporações rentáveis que inevitavelmente apresentam a 
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obrigação de produzir lucros aos accionista mais robustamente. 
Entidades governamentais e da comunidade têm a obrigação de 
estabelecer limites para proteger o público. Quando a comuni-
dade e o governo falham, a saúde, segurança e bem-estar do 
povo sofre e as corporações concentram-se na expansão da base 
de seus consumidores para garantir sua viabilidade económica. 
Quando há problemas, são seus clientes que são culpados pelos 
problemas relacionados ao álcool. Constantemente a indústria 
do álcool busca melhores vendas sem a de�nição adequada so-
bre o que "consumo responsável" signi�ca, ao ponto de que 
mesmo suas mensagens "responsáveis" servem seus interesses 
próprios, na tentativa, dessa forma, de se absolverem da re-
sponsabilidade corporativa. 

Uma pesquisa recente mostrou que os consumidores 
menores de idade contabilizam por quase 20 por cento de todo 
o álcool consumido, e que os adultos que consomem excessiv-
amente são responsáveis por mais de 30 por cento do álcool 
consumido nos EUA, e a rentabilidade da indústria derivam 
desses consumidores. Uma pesquisa publicitária mostrou que 
os jovens têm 60 vezes mais probabilidade de verem uma 
publicidade de bebidas alcoólicas do que as "publicidades re-
sponsáveis" criadas pela indústria, e que para cada publicidade 
de consumo e prevenção para a não condução, as empresas de 
álcool veicularam 172 publicidades de promoção de produtos.

O �nanciamento para a prevenção e para o tratamento 
de pessoas dependentes continua a ser lamentavelmente in-
adequado, considerando dimensão do problema. Milhões 
não recebem os serviços necessários, e os custos sociais de 
problemas relacionados ao álcool continuam a roubar as 
economias dos recursos necessários para lidar com a pobreza 
e doença. Ao mesmo tempo, a indústria do álcool opõe-se a 
qualquer esforço para compensar esses custos em aumentos 
dos impostos �scais do álcool.

Comunidades, estados e nações que permitem um produ-
to com um alto potencial de uso indevido e abuso a ser pro-
duzido, promovido, distribuído e valorizado para o consumo 
rotineiro estão eticamente obrigados a cuidar daqueles que 
sucumbem aos riscos e às consequências adversas. Isso é ver-
dade especialmente quando esses riscos e consequências são 
completamente não compreendidos pelo consumidor. Na falta 
de supervisão, aqueles que lucram da produção, distribuição, 
promoção e venda de bebidas alcoólicas forma permitidos a 
assumir uma posição privilegiada na formação de políticas 
públicas e legislações em níveis governamentais centrais em 
todo o globo, em nível local passando pelo nível nacional e 
internacional. Esse é um grau de poder e in�uência que tem 
conseguido dissuadir o público, inclusive comunidades de fé, 
de tomarem acções adequadas como cidadãos. 

Nosso amor pelo nosso vizinho nos obriga a buscar a 
cura, justiça, e o alívio das condições sociais que criam e per-
petuam o abuso do álcool. 

A liderança da comunidade de fé relativamente a esta 
questão precisa de: liderança essa que transcende interesses 

económicos especiais e considera o interesse público; lider-
ança essa que passa à acção em vez de continuar com discur-
sos; liderança essa que é apta e reconhece a necessidade críti-
ca de desa�ar as práticas da indústria, mesmo enfrentando a 
in�uência desmedida desta na saúde pública em questões de 
política social, saúde pública e bem comum. 

D. Uma Convocação para Agir
Apelamos à toda nossa igreja a agir através de nossas 

agências, nossa liderança e nossos membros.
1. Apelamos aos Ministérios do Discipulado e à Editora 

Metodista Unida a incorporarem materiais educacionais sobre 
o problema do álcool e de outras drogas, inclusive material de 
prevenção, intervenção, tratamento e o valor da abstinência 
por toda a literatura avaliada. Esse material deve incorporar 
uma análise teológica e bíblica abrangente. O material deve 
promover uma ética que seja consistente com a questão pes-
soal, espiritual e social para a saúde, segurança e bem-estar 
de todas as pessoas, uma ética que (a) aceite a abstinência;  
(b) aceite o consumo ponderado, com uma restrição delibera-
da e intencional, em situações de baixo risco; (c) activamente 
desencoraje o consumo para pessoas abaixo da idade legal 
para consumo de bebidas; (d) activamente desencoraje o con-
sumo em situações de alto risco; e (e) activamente desencora-
je o consumo pesado em todas as situações.

2. Apelamos a Junta Geral da Igreja e da Sociedade a de-
fender a favor dos vulneráveis através de:

• apoio às propostas de políticas públicas que aumen-
tariam a regulamentação da produção, disponibilidade e uso 
do álcool por todo o globo. Isto inclui uma política sólida de 
saúde mundial e a defesa de uma regulamentação robusta do 
álcool em países sub-regulados, apoiando as taxas e impostos 
de consumo apropriados pagos pela indústria nos EUA aos 
vários estados pelo privilégio de comercializar cerveja, vinho 
e bebidas espirituosas, sendo os lucros destinados ao desen-
volvimento da prevenção, do tratamento e de outras medidas 
para reduzir problemas relacionados com o álcool.

• medidas para reduzir o domínio dos interesses da in-
dústria na política de saúde pública e do governo em todos os 
níveis e incentivem os nossos líderes e os nossos legisladores 
a colocar as questões de saúde e segurança à frente da rent-
abilidade. 

• promoção de pesquisa de prevenção a recomendar for-
temente uma abordagem abrangente para toda a comunidade 
que reconhece que o comportamento individual é altamente 
formado pelo meio ambiente, as regras e os regulamentos das 
instituições sociais, normas da comunidade, mensagens da 
mídia em massa e acessibilidade ao álcool. 

• incentivo a uma pesquisa empírica robusta sobre os 
efeitos sociais do álcool.

• promoção de diretrizes para o consumo moderado, con-
forme emitido pelo Departamento de Agricultura dos EUA 
(Orientações Dietéticas dos EUA) e pelo Departamento de 
Saúde e Serviços Humanos dos EUA a incentivarem os esforços 
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educacionais, e usados como uma ferramenta para persuadir a 
Organização Mundial da Saúde a adoptar uma política global 
em face ao álcool que seja e�caz e activa em todo o mundo. 

• promoção de leis para eliminar toda a publicidade e 
promoção de bebidas alcoólicas. Exortamos à Junta Geral 
da Igreja e da Sociedade e as igrejas locais a aumentarem os 
esforços para remover toda publicidade de bebidas alcoóli-
cas da mídia. Exortamos a atenção especial de contenção das 
promoções de bebidas alcoólicas nos campus universitários 
assim como nas comunidades de minorias raciais.

• defesa por uma legislação e uma regulamentação que 
desencoraje o uso do álcool pelos jovens e jovens adultos e o 
uso de publicidades de álcool para comercializar aos jovens 
e jovens adultos.

• desenvolvimento pela Comissão Federal de Comércio 
dos EUA e as agências de outros governos globalmente quan-
to a melhores declarações sobre o aviso de perigo de saúde 
em face ao uso do álcool.

• melhor coordenação entre as agências quanto aos es-
forços de abuso de drogas e álcool pelos Estados Unidos e 
outros governos de forma que existam políticas e regulam-
entações uniformes, e exortamos a cooperação de todos os 
governos nessas áreas.

• fornecimento de recursos e materiais para fomentar a 
acção, educação, compreensão e diálogo relativamente à ab-
stinência, ao consumo ponderado e à dependência; fornecer 
orientação para as conferências anuais; trabalhar no sentido 
da plenitude, compaixão, reconciliação e regeneração, da co-
munidade, de alternativas à pena de prisão e da justiça rep-
aradora; dar ajuda e esperança a quem se sente impotente e 
desesperado; 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 em todos 
os níveis na nossa sociedade.

3. Apelamos a todos os hospitais e à outras instituições de 
cuidados de saúde ligadas aos Metodistas Unidos a

• tratarem a pessoa alcoolista com a atenção e consider-
ação que todos os pacientes merecem. Exortamos ao sistema 
de prestação de cuidados de saúde em todo o mundo a seguir 
esse exemplo.

• concentrarem e implementarem medidas que ajudem a 
atender as necessidades especiais daqueles afectados de for-
ma desproporcional em face ao uso do álcool.

4. Apelamos a todas as faculdades e universidades liga-
das aos Metodistas Unidos a

• usarem o Princípio Social Metodista Unido em face ao 
álcool e às drogas (¶ 162L), sua resolução complementar so-
bre “Álcool e outras drogas” (N.º 3042, Livro de Resoluções 
de 2008), e a pesquisa mais recente e as estratégias compro-
vadas em face à prevenção do álcool para orientar as políticas 
sobre o álcool e as drogas em suas instituições. 

• oferecer aconselhamento, programação e eventos soci-
ais nos campus das faculdades que propiciem um ambiente 
amistoso para um campus de abstinência apenas.

• oferecer um ambiente adequado na busca de uma edu-
cação superior em uma atmosfera Cristã. Dentro desse am-
biente, as faculdades e as universidades Metodistas Unidas 
estabelecem políticas para abordar o uso e abuso em face ao 
álcool em seus campus.

5. Apelamos às conferências anuais Metodistas Unidas 
em todo o mundo a

• desenvolver oportunidades e recursos de formação em 
liderança 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.

• incentivar a retirada das publicidades que promovem o 
álcool dos campus e em eventos desportivos nos campus. 

• trabalhar para uma idade mínima legal para o consumo 
do álcool em seus respectivos estados/nações.

• opor-se à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas 
dentro dos limites das instalações da Igreja Metodista Unida 
e recomendamos que os mesmos sejam proibidos.

6. Apelamos às congregações Metodistas Unidas individ-
uais em todo o mundo a

• incluir os problemas do álcool e o valor da abstinência 
como parte da educação Cristã.

• demonstrar preocupação activa quanto os abusadores do 
álcool e suas famílias e a apoiar o cuidado, o tratamento e a 
reabilitação dos bebedores problemáticos.

• manter a abstinência de beber álcool como uma opção 
viável e baseada na fé;

7. Apelamos a todos os membros da Igreja Metodista 
Unida a tomar uma posição �rme orientada para a redução 
de problemas relacionados com o álcool, não só como uma 
questão pessoal, mas como uma preocupação de congre-
gações, comunidades, regiões, estados e nações, e que comu-
niquem que a Igreja Metodista Unida posiciona-se de forma 
activa e e�caz ao agir e organizar-se para mudar as normas 
sociais do mundo quanto ao uso e abuso do álcool.

Fundamentação:
Essa petição substitui a Resolução N.º 3041 "Publicidade 

de bebidas alcoólicas em eventos desportivos" e a  Resolução 
N.º 3043 "Manter as crianças e os jovens livres de álcool e 
outras drogas" ao concentrar na base ética de resposta de 
comercialização, uso e abuso em face ao álcool a partir de 
uma perspectiva global. 

R9999.

Número de petição: 20600-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 
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A Igreja deve prestar ministério a pessoas 
de todas as orientações sexuais 

Nova resolução:
A�rmamos a nossa crença no valor in�nito e sagrado de 

cada indivíduo, divinamente criado e amado por Deus. O bap-
tismo é uma prenda de Deus de graça não merecida através 
do Espírito Santo e marca a entrada das pessoas na igreja e 
nos seus ministérios de amor, justiça, e serviço (¶ 305, Livro 
da Disciplina). Nós a�rmamos que através do baptismo Deus 
nos tornou membros de um corpo de Cristo de forma que to-
dos que seguem Jesus carregam consigo as prendas espiri-
tuais a serem compartilhadas pelo bem comum (1 Coríntios 
12:4-27). 

Muitas vezes, pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans-
géneros, e queer/questionando (LGBTQ)1 têm sido sepa-
radas do corpo de Cristo. Rejeitadas e marginalizadas pe-
las suas famílias e comunidades, as pessoas LGBTQ estão 
mais vulneráveis ao isolamento, à violência e ao suicídio. 
Tragicamente, muitas comunidades de fé têm perpetuado 
esse dano. Através de palavras, acções e passividade, as ig-
rejas têm contribuído com o sofrimento das pessoas LGBTQ 
e têm impedido, em vez de nutrido, as suas relações pessoais 
com Cristo. 

Jesus demonstrou a inclusão radical de todos os rejeitados 
pela sociedade dominante. Como seguidores de Cristo, somos 
chamados a acolher todas as pessoas na vida e ministério da 
igreja e celebrar os dons espirituais de todos que forma bap-
tizados no corpo de Jesus Cristo.

A Igreja Metodista Unida, dessa forma, dedica-se a: 
acolher pessoas LGBTQ, amigos e parentes em nossas igre-
jas; lamentar os danos que foram feitos pela nossa igreja em 
nome de Cristo; escutar com os corações e mentes abertos as 
histórias, lutas e sonhos dos nossos irmãos e irmãs LGBTQ; 
defender políticas que protejam os direitos humanos das pes-
soas LGBTQ; dar apoio nos seus discernimentos do chamado 
de Deus ao ministério. 

Através dessas e de outras acções, a nossa igreja compro-
mete-se ao ministério com todos e serve como um instrumen-
to da presença sanadora de Cristo no mundo.

1. Reconhecemos que a terminologia sobre a identidade 
sexual é �exível e altamente contextualizada culturalmente. A 
escolha para utilizar as iniciais LGBTQ nessa resolução não 
exclui os tradutores, ou ainda, os indivíduos de usarem substi-
tutos oportuna e culturalmente relevantes para essa de�nição 
particular.

Fundamentação:
Essa petição explicitamente a�rma o compromisso da ig-

reja em prestar ministério a todas as pessoas. Ela especi�ca-
mente rea�rma o compromisso às pessoas LGBTQ e designa, 

em particular, formas cuja a igreja acolherá e comunicará ac-
tivamente esse compromisso com as pessoas LGBTQ.

R9999.

Número de petição: 20601-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Erradicar o trabalho infantil abusivo

Nova resolução (baseada na resolução 3083, que expirou 
sem acção no GC2016):

“Então ele chamou uma criança para se sentar entre os 
discípulos, e disse: “Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês 
se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no 
Reino dos céus. Quem se faz humilde como esta criança será 
o maior no Reino dos céus” (Mateus 18:2-4).

No Evangelho, as atitudes dos discípulos em relação às 
crianças e à sua capacidade em “se converterem como cri-
anças” é uma medida das suas atitude com relação a Deus. 
Proteger e cuidar das crianças é uma das responsabilidades 
humanas mais sagradas. Os Princípios Sociais Metodistas 
Unidos chamam-nos a defender a segurança, o bem-estar e 
o desenvolvimento de todas as crianças e protegê-las da ex-
ploração e danos. As crianças têm o direito a nutrição ade-
quada, serviços de saúde, habitação, educação, recreação e 
protecção contra todas as formas de discriminação, crueldade 
e negligência.

A infância está sob agressão em todo o mundo. Crianças 
são obrigadas a lidar com guerras, migração forçada, fome 
e doenças. Muitas crianças são também forçadas ao tra-
balho sob condições abusivas e destrutivas. De acordo com a 
Organização International do Trabalho (OIT), 152 milhões de 
crianças em todo o mundo são coagidas, forçadas, escraviza-
das ou estão a trabalhar por baixos salários. Muitos desses tra-
balhos colocam as crianças sob risco de acidentes ou morte, 
impedindo o desenvolvimento educacional, moral e social, e 
podem levar à danos físicos e psicológicos permanentes.

Embora presente em cada economia, as forças sociais 
e económicas que dão origem ao trabalho infantil forçado 
são particularmente graves nas economias mais pobres do 
mundo. A demanda global por produtos e materiais de baixo 
custo, continua a alimentar o trabalho infantil nas indústrias 
de exportação incluindo a indústria agrícola, de mineração 
e de vestuário. O trabalho infantil e o trá�co são também 
predominantes nas indústrias varejistas, de fabricação e de 
serviços.

As Nações Unidas (NU) e a OIT estabeleceram princípios 
para proteger as crianças do trabalho forçado. Esses princípios 
incluem a Convenção Internacional das NU sobre os Direitos 
da Criança e a Convenção N.º 138 da OIT quanto à Idade 
Mínima para Admissão ao Emprego. Os únicos dois países 
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que não haviam rati�cado a Convenção das NU sobre os 
Direitos das Crianças eram os Estados Unidos e a Somália; a 
Somália não prosseguiu com a rati�cação devido à falta de um 
governo reconhecido. Desde 1973, 171 países rati�caram a 
Convenção N.º 138 quanto à Idade Mínima para Admissão ao 
Emprego, em vigor desde 1976. Austrália, Bangladesh, Ilhas 
Cook, República Islâmica do Irão, Libéria, Ilhas Marshall, 
Mianmar, Nova Zelândia, Palau, Santa Lúcia, Somália, 
Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Estados Unidos, e Vanuatu ainda 
precisam rati�car a convenção.

Assim sendo, apelamos aos Metodistas Unidos para: 
1. Apoiar políticas públicas que incluam a rati�cação e a 

execução das convenções internacionais do trabalho quando 
ao trabalho infantil; 

2. Trabalhar para erradicar o trabalho infantil força-
do e abordar as forças sociais económicas subjacentes que 
lhe dão origem. Indivíduos e organizações podem ligar-se à 
Coaligação do Trabalho Infantil, uma ampla coaligação de 
organizações médicas, de bem-estar, fé, consumo, trabalho e 
direitos humanos nos Estados Unidos;

3. Juntar-se a campanhas de educação da Marcha Global 
Contra o Trabalho Infantil – um movimento para mobilizar 
esforços mundiais para proteger e promover os direitos de 
todas as crianças, especialmente os direitos de receberem 
educação gratuita, de qualidade e de serem livres de ex-
ploração;

4. Apoiarem iniciativas de consumo que comercializem 
bens sem a exploração do trabalho infantil; 

5. Exercer os nossos direitos como accionistas individu-
ais e institucionais para in�uenciar práticas corporativas; 

6. Contactar tomadores de decisão e exortá-lo a apoiarem 
as medidas legislativas e administrativas para aplicar embar-
gos contra o trá�co internacional e bens produzidos pelo tra-
balho infantil;

7. Apoiar políticas de desenvolvimento unilaterais e mul-
tilaterais que abordem as causas básicas do trabalho infantil 
incluindo: falta de educação básica; preconceito de género, 
religião, étnicos e de castas; renda familiar insu�ciente e es-
quemas de desenvolvimento desequilibrado que representem 
desvantagens a certas populações; e

8. Trabalhar em prol da reforma das leis de trabalho lo-
cais, regionais, e nacionais para oferecer maior protecção 
aos direitos dos trabalhadores agrícolas e implementar as re-
strições do trabalho infantil em conformidade com os padrões 
internacionais.

Fundamentação:
Essa petição rea�rma a oposição de longa data da Igre-

ja Metodista Unida ao trabalho infantil abusivo. A resolução 
subjacente expirou em 2016. Essa petição actualiza as infor-
mações e clama os Metodistas Unidos à acção.

R9999.

Número de petição: 20602-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Doação de órgãos e tecidos

Nova resolução:
A doação da dádiva de vida de órgãos e tecidos de uma 

pessoa para outra pode ser feita de várias formas. Uma pes-
soa pode doar sangue e uma outra pode doar o segundo rim 
sem que as suas vidas sejam ameaçadas. Quando uma pessoa 
morre, mas o sangue e o oxigénio podem ser mantidos a nutrir 
os órgãos, pode doar múltiplos órgãos para serem usados por 
outras pessoas. Na morte, uma pessoa pode dar vida para até 
50 pessoas diferentes.

Está comprovado cienti�camente que o transplante de 
órgãos e tecidos salva vidas de pessoas com doenças termi-
nais e melhora a qualidade de vida de cegos, surdos e de pes-
soas com doenças de risco à vida.

A doação de órgãos pode oferecer resultados positivos a 
uma morte aparentemente sem sentido, sendo, dessa forma, 
um conforto para a família do falecido e é conduzida com 
respeito, e com a mais alta consideração em manter a digni-
dade do falecido e da sua família. Líderes morais em todo o 
mundo reconhecem a doação de órgãos e tecidos como uma 
expressão de ideais humanitários em dar a vida para outro.

Os Cristãos naturalmente baseiam o seu apoio de doação 
de órgãos e tecidos no Grande Mandamento de amar a Deus 
com todo o nosso coração, alma e mente, e amar os nossos 
próximos como a nós mesmos (Mateus 22:37-39). A consid-
eração altruísta pela saúde e bem-estar de todas as pessoas 
está no coração de toda a ética Cristã. A relutância de alguns 
Cristãos que acreditam que eles devem abordar a ressurreição 
natural com corpos físicos intactos é claramente contraposta 
por Paulo, que nos garante que morremos com corpos físi-
cos, mas somos elevados com corpos espirituais (1 Coríntios 
15:35-49). Os nossos corpos físicos em pó se transformam, 
portanto a recusa em usá-los para dar vida a outros é um acto 
de egoísmo que nega a vida a outros e não concede benefício 
algum para nós próprios. A doação de órgãos pode ser vista 
no contexto do mandamento de Paulo para apresentar os nos-
sos corpos como um sacrifício vivo, e que, ao assim fazermos, 
é um serviço espiritual (Romanos 12:1).

Dependendo do país, uma pessoa pode tornar-se doadora 
de órgãos ao assinar e carregar cartões, cartas de condução, 
ou outras formas de identi�cação, a con�rmar o compromis-
so de que tais órgãos na ocasião da sua morte serão para as 
pessoas necessitadas. Porém, as intenções de muitos doadores 
são frustadas quando não conseguem transmitir aos os seus 
entes queridos as suas vontades; quando a sua morte ocorre, 
as decisões dos entes queridos prevalecerão sobre os compro-
missos do falecido.
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Considerando que é grande a necessidade de órgãos que 
possam salvar vidas, surgiu um trá�co de compra, venda 
e o trá�co de órgãos humanos. Somos contra a exploração 
comercial e venda de órgãos e somos contra os sistemas de 
saúde que priorizem os receptores de órgãos de acordo com o 
estatuto �nanceiro ou classe social.

A Igreja Metodista Unida reconhece os benefícios que 
possam dar vida à doação de órgãos e tecidos e portanto:

1. incentiva todos os membros Metodistas Unidos e out-
ros a tornarem-se doadores de órgãos e tecidos pelos mecanis-
mos existentes nos seus países, como parte do seu ministério 
para outros em nome de Cristo, que deu a sua vida para que 
pudéssemos ter vida na sua plenitude; 

2. incentiva a defesa para promover a doação de órgãos, 
promover pesquisa médica para aumentar a utilidade e o 
sucesso de transplante de órgãos e para desencorajar a ex-
ploração comercial e o trá�co de órgãos humanos; e

3. incentiva as suas congregações a unirem-se em ob-
servações ecuménicas e interconfessionais, como o Sabbath 
de Doação Nacional nos Estados Unidos, no interesse 
dos Metodistas Unidos em exortação e outros a consid-
erarem tornarem-se futuros doadores de órgãos e tecidos. 
Normalmente ocorrendo dois �nais de semana antes do Dia 
de Acção de Graças, esse evento é uma expressão da nossa 
gratidão Cristã pelo presente da vida. As congregações po-
dem escolher uma série de formas para educar pessoas so-
bre a doação de órgãos e tecidos. Exemplos de formas que 
as igrejas participam actualmente incluem o desenvolvimento 
de liturgias especiais, inserções em boletins, sermões sobre o 
assunto e discussões entre a igreja e as escolas. 

Fundamentação:
Essa petição substitui a Resolução No, 2008, que expirou 

em 2016. Essa petição fortalece as fundações éticas e teológi-
cas de doação de órgãos e posiciona-se contra a comercial-
ização do trá�co de órgãos.

R9999.

Número de petição: 20603-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Direitos de todas as pessoas

Nova resolução:
A Constituição da Igreja Metodista Unida declara que 

todas as pessoas têm valor sagrado e os Princípios Sociais há 
muito a�rmam os direitos humanos e civis de todas as pessoas 
independentemente da idade, género, estado civil ou orien-
tação sexual.

Em todo o mundo, pessoas lésbicas, gays, bissexuais e 
transgéneros enfrentam perseguição, ameaças de violência e 
negação dos direitos básicos de habitação, emprego e cuida-
dos de saúde. Frequentemente as comunidades de fé, incluin-
do A Igreja Metodista Unida, têm perpetuado essa injustiça 
em vez de desa�á-la.

Como uma igreja que a�rma que todas as pessoas são ig-
ualmente valiosas à vista de Deus e luta para seguir o caminho 
de Cristo na busca pela justiça para todos, A Igreja Metodista 
Unida compromete-se a: 

• ouvir as vozes das pessoas LGBTQ nas nossas igrejas 
e comunidades;

• defender políticas que defendam os direitos humanos e 
civis das pessoas LGBTQ;

• defender a discriminalização da orientação sexual e 
identidade de género; 

• pronunciar-se contra palavras e acções que prejudicam 
e diminuem a dignidade das pessoas LGBTQ;

• educar as nossas comunidades de fé sobre a história 
complexa do envolvimento Metodista nas lutas para garantir 
os direitos civis e humanos. 

Fundamentação:
Essa petição a�rma que todas as pessoas têm valor sagra-

do. Todas as pessoas têm direitos humanos básicos que devem 
ser protegidos na sociedade. Essa petição declara o comprom-
isso da igreja em trabalhar pela proteção desses direitos.

R9999.

Número de petição: 20604-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Oposição ao preconceito sexual, homofobia e het-
erossexismo

Nova resolução
Enquanto Metodistas Unidos, acreditamos que a Escritura 

a�rma que “todas as pessoas são indivíduos de valor sagrado, 
criados à imagem de Deus” (1 ¶161G, Sexualidade humana, 
O Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida, 2016). 
Além disso, a�rmamos que “determinados direitos humanos 
básicos e liberdades civis são um direito de todas as pessoas” 
e, enquanto igreja, estamos “empenhados em apoiar esses di-
reitos e liberdades para todas as pessoas, independentemente 
da orientação sexual” (1 ¶162J, Direitos iguais independente-
mente da orientação sexual, O Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida, 2016).

Em a�rmação da completa humanidade de todas as pes-
soas, trabalharemos para a erradicação do seguinte:

• Preconceito sexual  (1 ¶161G, Sexualidade humana, O 
Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida, 2016)  uma 
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atitude negativa em relação às pessoas devido à sua orien-
tação sexual, identidade sexual ou expressão de género;

• Homofobia (1 ¶161G, Sexualidade humana, O Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida, 2016)  ter e manter 
atitudes preconceituosas e temerosas em relação a indivídu-
os considerados não heterossexuais, independentemente da 
orientação sexual ou identidade sexual real do indivíduo; ou 
expressão de género;

• Heterossexismo (1 ¶161F, Sexualidade Humana, O 
Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida, 2016)  um 
sistema de auto-justi�cação de atitudes e comportamentos 
baseados no preconceito sexual que (1) perpetua as categori-
as estereotipadas sobre o que é, essencialmente “masculino” 
e sobre o que é, essencialmente "feminino"; (2) oferece um 
estatuto privilegiado para pessoas que identi�cam-se como 
heterossexuais conforme de�nido culturalmente; e (3) dis-
crimina indivíduos que, independentemente da orientação 
sexual, identidade sexual ou expressão de género, não se en-
caixam na categoria particular de�nida como adequada para 
seu género. 

O preconceito sexual, a homofobia e o heterossexismo 
são manifestações de sexismo, no geral, pois fomentam es-
tereótipos com base em distinções arbitrárias de categorias 
de género. As acções realizadas com base em preconceito 
sexual, homofobia e heterossexismo, incluindo violência, 
ameaças, ridicularização, humilhação, discriminação, isol-
amento, rejeição e legislação quebram o corpo de Cristo e 
são prejudiciais para pessoas de todas as orientações e iden-
tidades.

A Igreja Metodista Unida é uma comunidade mundial 
de fé que tem a oportunidade singular de falar globalmente 
sobre o sexismo, e apelamos a todos os membros da Igreja 
Metodista Unida a fortalecerem nossa defesa global para a 
erradicação do preconceito sexual, homofobia e heterossexis-
mo ao nos opormos quanto a todas as formas de violência ou 
descriminação baseada no género, identidade e expressão de 
género, ou de orientação sexual.

Nós especi�camente apelamos à Junta Geral de Igreja 
e Sociedade para fornecer recursos e materiais destinados 
aos a�liados de nossas 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.

Fundamentação:
Essa petição substitui a Resolução N.º 2042, que expirou 

em 2016, e a Resolução N.º 2042 do Livro de Resoluções de 
2012. A petição de�ne claramente heterossexismo e homofo-
bia a partir de uma perspectiva global. 

R9999.

Número de petição: 20605-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Suicídio: uma resposta pastoral

Nova resolução:
Baseando-se na sua experiência da ressurreição de Cristo, 

o apóstolo S. Paulo rea�rma 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, a�rma-
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, 
apoiadas numa a�rmação 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 desa�o global
O suicídio apresenta um desa�o 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 põem �m à 
própria vida, o que signi�ca, grosso modo, que morre uma 
pessoa a cada quarenta segundos. Além disso, por cada pessoa 
que consegue suicidar-se, dez a vinte fracassam em tentativas 
de acabar com as suas vidas (Organização Mundial de Saúde, 
Departamento de Saúde Mental: Prevenção do suicídio de 
Junho: <http://www.who.int/mental_health/prevention/sui 
cide-prevention/en>. Acessado em 7 de Fevereiro de 2019).

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. Esses números não incluem 
as tentativas de suicídio por jovens, estimadas em três vez-
es o número das mortes reportadas (Organização Mundial de 
Saúde, Departamento de Saúde Mental: Prevenção do suicí-
dio: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/
suicideprevent/en/. Acessado em 7 de Fevereiro de 2019). 
As taxas de suicídio estão acima da média na comunidade 
LGBTQIA (lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros, queer/
questionando, intersexualidade e assexuada/aliados) e entre 
os veteranos militares.
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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,” em BJPsych: The British Journal of Psychiatry: 
http://bjp.rcpsych.org/content/183/2/100.short. Acessado em 
15, 2014).

Outros estudos têm corroborado uma ligação há muito 
suspeitada entre suicídio, doença mental e pobreza. Além do 
alcoolismo, depressão e outras formas de doenças mentais 
mais prevalecentes nas comunidades mais pobres, as tensões 
sociais associadas de má nutrição, educação fraca, falta de 
rendimento e deslocamentos também levam a altos níveis 
de suicídio entre os mais pobres do mundo. (Consulte, por 
exemplo, Vijaya Murali e Femi Oyebode, “Poverty, Social 
Inequality, and Mental Health,” em Advances in Psychiatric 
Treatment 2004, 10, 216-224: http://apt.rcpsych.org/con-
tent/10/3/216.full. Acessado online em 3 de Agosto de 2014. 
Publicado online em 2 de Janeiro de 2018.)

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 puseram �m 
à própria vida, as perspectivas teológicas desde �nais do sé-
culo XIX têm sublinhado a necessidade de uma resposta mais 
pastoral e atenciosa.

Além disso, enquanto algumas comunidades de fé têm 
salientado a �nitude do suicídio e descrito o mesmo como 
“um pecado imperdoável”, esta atitude contradiz totalmente 
a ênfase protestante central no poder supremo da graça jus-
ti�cadora e santi�cadora 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 a�rmação 
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 nos recom-
prometer 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 or-
ganizações governamentais e não governamentais semelhan-
tes.

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 da Igreja e Sociedade a seguir com o 

apoio internacional e nacional de políticas públicas que: (a) 
promovam acesso a serviços de saúde mental para todas as 
pessoas independentemente da idade, (b) removam o precon-
ceito associado às doenças mentais e (c) incentivem um com-
portamento de "procurar-ajuda";

2) aos Ministérios do Discipulado para desenvolver um 
currículo 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 outras organizações governamen-
tais 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 pro�ssionais 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 
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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 rea�rmamos que 
as igrejas locais têm talvez o papel mais importante a desem-
penhar na promoção da prevenção do suicídio e respectivos 
cuidados. Exortamos pastores e congregações a evitar as me-
didas severas e punitivas impostas às famílias de vítimas de 
suicídio no passado e a criar em seu lugar novos ministérios 
educativos e de aproximação que providenciem um maior 
apoio e trabalhem para restabelecer a ligação de quem tenta 
o suicídio e/ou dos seus entes queridos com a comunidade 
de fé. 

Especi�camente, exortamos as congregações locais a:
1) rea�rmar, 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 miti�cação 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 
propensos, por exemplo, disparidades económicas crescentes, 
surtos de guerra e con�ito e a persistência do racismo insti-
tucional.

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.

Fundamentação:
Essa petição a�rma o apoio pastoral para pessoas afecta-

das pelo suicídio. Actualiza dados e os fatores de tensão psi-
cológicos e sociais que podem levar ao suicídio. Essa petição 
aborda famílias e comunidades em todo o mundo.

R9999.

Número de petição: 20606-CB-R9999; Alvaran, Israel – São 
Francisco, CA, EUA. 

A Igreja Metodista Unida é uma 
igreja santuária

Por toda a história da humanidade, imigrantes e refugia-
dos viajaram por todo o mundo, atravessando fronteiras para 
escapar da escravidão, pobreza extrema, fome, opressão 
económica, devastações causadas pela guerra, e violações 
dos direitos humanos. Eles buscam um santuário seguro 
para si mesmos e suas famílias. Ao declarar publicamente 
a nossa denominação como uma igreja santuária signi�ca 
que estamos comprometidos em apoiar os imigrantes e os 
refugiados de várias maneiras e em diferentes situações no 
mundo. 

As Sagradas Escrituras convidam o povo de fé a oferecer 
hospitalidade radical e santuária aos imigrantes e refugiados:

• “Quando um estrangeiro viver na terra vós, não o mal-
tratem. O estrangeiro residente que viver convosco será trat-
ado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois 
vós foisteis estrangeiros no Egipto” (Levítico 19:33, 34).

• “Quando �zerem a colheita da sua ter ra, não colham 
até aos extremos do vosos campo nem juntem as espigas 
caídas da vossa colheita. Não havereis de passar duas vezes 
pela vinha, nem recolhereis os frutos caídos sobre a terra do 
vosso pomar. Deixá-los-éis para o pobre e para o estrangeiro” 
(Levítico 19:9, 10).

• “[Deus] que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o 
estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o es-
trangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egipto” 
(Deuteronômio 10:18, 19).

• “E chegar-me-ei a vós para juízo. Muito em breve hav-
erei de testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, 
contra os que mentem e juram falsamente, e contra todos 
quantos exploram os trabalhadores nos seus salários, que 
oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros 
dos seus direitos, demonstrando total falta de temor e res-
peito à minha pessoa' Proclama o Senhor dos Exércitos." 
(Malaquias 3:5).

• “Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, 
sem o saberem, hospedaram anjos” (Hebreus 13:2 NRSV).

• Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha 
muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, 
formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 
Pois todos fomos baptizados por um só Espírito, a �m de 
sermos um só corpo – quer judeus, quer gregos, quer escra-
vos, quer livres – e a todos nós foi dado beber de um único 
Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas 
muitos” (1 Coríntios 12:12-14).

• “Porque tive fome, e destes-me de comer; tive sede, e 
destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava 
nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e 
foste me ver” (Mateus 25:25-36).
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Os nossos Princípios Sociais e o Livro de Resoluções 
a�rma o valor sagrado de todas as pessoas e defend os di-
reitos humanos dos imigrantes e refugiados, e daqueles que 
se envolvam em desobediência civil não violenta contra leis 
injustas:

• “Reconhecemos, recebemos e a�rmamos todas as pes-
soas, independentemente do país de origem, como membros 
da família de Deus. A�rmamos 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 às políticas de imigração que sepa-
ram os familiares uns dos outros ou que incluem a detenção 
de famílias com crianças e apelamos às igrejas locais para 
que estejam em ministério com as famílias de imigrantes”  
(¶ 162H, Princípios Sociais).

• “Reconhecemos o direito dos indivíduos de estarem em 
desacordo quando agem sob a coacção de suas consciências 
e, depois de terem esgotado todos os recursos legais, a re-
sistirem ou a desobedecerem as leis que julgarem injustas ou 
que são impostas discriminatoriamente. . . . Reivindicamos o 
dever das igrejas de apoiar aqueles que sofrem por causa de 
suas posições de consciência representadas por actos e cren-
ças de não violência” (¶ 164F, Princípios Sociais).

• “Ataques em locais de trabalho, casas e outros locais 
sociais 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 a estes ataques 
e as resultantes detenções e as deportações que se seguem, 
famílias foram separadas e a comunidade migrante tem sido 
forçada a viver em constante estado de medo. Recusar rece-
ber migrantes… e permanecer em silêncio enquanto famílias 
são separadas, liberdades individuais são ignoradas… é 
cumplicidade com o pecado” (Resolução N.º 3281, Livro 
de Resoluções, adoptado em 2008, e continuado em 2012 e 
2016).

•“Apelamos a todos os Metodistas Unidos para… apoiar 
essas igrejas que em oração escolhem oferecer santuário à 
migrantes sem documentação a enfrentarem deportação…” 
(Resolução N.º 3281, Livro de Resoluções, adoptado em 
2008, e continuado em 2012 e 2016).

Recomendações:
À luz da advertência das nossas sagradas escrituras e a 

a�rmação dos nossos ensinamentos sociais que somos uma 
igreja em solidariedade com imigrantes e refugiados, essa 
petição solicita a Conferência Geral a declarar que a Igreja 
Metodista Unida é uma igreja santuária. A reivindicação des-
sa designação pública como uma igreja santuária é um teste-
munho profético ao mundo que apenas reforça nosso compro-
misso em apoiar imigrantes e refugiados já promulgado em 
nossos Princípios Sociais e o clamor relevante para acção em 
nosso Livro de Resoluções. 

Essa designação, de forma alguma, força as congre-
gações locais e organizações a�liadas a adoptarem a desig-
nação como congregações ou organizações santuárias. Ela 
incentiva nossas igrejas locais a estarem em ministério com 
imigrantes e refugiados e a�rma a posição da igreja geral 
de, como uma denominação, A Igreja Metodista Unida está 
do lado da justiça e hospitalidade radical para imigrantes e 
refugiados. A designação autoriza a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade, em parceria com organizações e coalizões rele-
vantes dos direitos dos imigrantes, a oferecerem materiais ed-
ucacionais existentes e formação à nossas igrejas locais sobre 
como poderiam estar em ministério com imigrantes e refugia-
dos como congregações santuárias locais.

Fundamentação:
A IMU defende os direitos humanos dos imigrantes e 

refugiados. Nós "a�rmamos que todas as pessoas, indepen-
dentemente do país de origem, como membros da família de 
Deus” (¶ 162H, Princípios Sociais). Nossa fé nos compele a 
declarar nossa denominação como uma igreja santuária com-
prometida com sua defesa, segurança, e

R9999.

Número de petição: 20607-CB-R9999; Hanielsen, Lisa 
Kristin – Holter, Noruega. 

Direitos da Criança

Direitos da Criança
Nos Princípios Sociais §162 lemos “[. . .] as crianças 

são [ . . .] seres humanos completos nos seus direitos, mas 
seres com quem os adultos e a sociedade em geral possuem 
obrigações especiais.”

As Nações Unidas vêm as crianças como intitula-
das a cuidados e auxílios especiais e, dessa forma, criou a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças 
além da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

À medida em que guerras, pobreza, desastres naturais, 
oportunidades de trabalho, a busca por uma vida melhor, e 
outros factores movimentam famílias por grandes distâncias, 
as crianças, muitas vezes, são colocas em situações em que 
as escolhas de vida dos pais as afecta profundamente. Essas 
crianças são especialmente vulneráveis ao abuso, exploração, 
e (danos), e necessitam de protecção especial, independente-
mente da situação económica, social ou residencial de seus 
pais.

Assim sendo, a Igreja Metodista Unida mundial incenti-
va e espera que todos os países rati�quem a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. Além disso, 
todos os países deveriam criar políticas que reforcem o con-
teúdo da convenção. 
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R9999.

Número de petição: 20608-CB-R9999-G; Prusha, Connor 
– Chardon, OH, EUA, para Convocação dos Jovens 
Metodistas Unidos. 

Todo o valor sagrado: uma declaração 
sobre o sexismo

CONSIDERANDO QUE, A Igreja Metodista Unida 
confessa a fé em Um, Deus Verdadeiro, Criador, Redentor e 
Sustentador do Mundo. Confessamos, do mesmo modo, a nossa 
necessidade de perdão por nos termos divergido contra a vonta-
de de Deus, ou seja, a sermos amorosos e justos. Ninguém está 
livre da necessidade de ser restaurado à imagem e semelhança 
de Deus. Felizmente, ninguém está além do alcance de Deus;

CONSIDERANDO QUE, fundamentados nessa con-
�ssão, a�rmamos que todas as pessoas têm valor sagrado. 
Independentemente do que a pessoa fez ou faz, todas as pessoas 
são amadas por Deus. Contudo, reconhecemos que cada pessoa 
pode sempre aceitar ou rejeitar o amor de Deus. A aceitação 
do amor de Deus permite-nos viver uma vida justa e relevante. 

CONSIDERANDO QUE, acreditamos que a presença do 
assédio sexual e a discriminação baseada no género não está 
de acordo com o amor de Deus (para uma compreensão so-
bre o género na Igreja Metodista Unida consulte o Livro da 
Disciplina ¶ 161 secções F-J );

CONSIDERANDO QUE, lamentamos com vergonha 
perante Deus a presença do sexismo nas nossas casas, escolas, 
igrejas e locais de trabalho. Algumas das formas incluem o trat-
amento das mulheres como líderes de segunda classe, dispari-
dade salarial entre mulheres e homens, falta de liberdade na es-
colha de parceiros e pressão para pessoas solteiras se casarem. 
Reconhecemos, do mesmo modo, o facto de A Igreja Metodista 
Unida ter sido indulgente ao tratar sobre o assédio sexual e a 
discriminação baseada no género e no cuidado com as vítimas;

Assim sendo �ca resolvido, na medida em que reconhec-
emos que as injustiças estão enraizadas na rejeição do amor 
de Deus, e nos comprometemos a proclamar as boas novas da 
salvação encontrada apenas em Jesus Cristo. Continuaremos a 
lutar para manter o amor autêntico e altruísta de Jesus em to-
das as nossas relações uns com os outros, nas esferas pública e 
privada. Nós apoiaremos todos os líderes na igreja em orações e 
respeito. Nos nossos locais de trabalho e negócios, trabalhare-
mos para garantir que pessoas com a mesma quali�cação des-
frutem de igualdade salarial pelo mesmo trabalho executado. 
Defenderemos a justiça reparadora especialmente nos casos a 
envolver assédio sexual e discriminação baseada no género; 

Adicionalmente, apelamos a todos na família de fé a jun-
tarem-se a nós nessa vida de amor. Apelamos em todos os 
níveis da Igreja Metodista Unida e instituições relacionadas 
a aumentarem os recursos para tratar das questões de assé-
dio sexual e discriminação baseada no género e buscar justiça 
para aqueles que foram vitimizados em qualquer uma das 

formas acima. É através do nosso trabalho colaborativo que a 
vontade de Deus acontecerá.

Além do mais, apelamos aos governos para garantir que 
as suas respectivas políticas e regulamentos sejam baseados 
na compreensão de que toda pessoa tem valor e dignidade.

Fundamentação:
Acreditamos que uma das manifestações de rejeição ao 

amor de Deus é a presença do assédio sexual e discriminação 
baseada no género. Apelamos a todos os Metodistas Unidos a 
trabalharem contra isso.

R9999.

Número de petição: 20609-CB-R9999; Lambert, Jennifer – 
Phoenix, AZ, EUA, para a Conferência Anual do Sudoeste 
do Deserto. 

Relativamente à imigração

CONSIDERANDO QUE, as Escrituras proclamam que 
"O Senhor nosso Deus… ama o estrangeiro, dando-lhe pão e 
roupa. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros 
na terra do Egipto" (Deuteronómio 10:17-19) e Jesus ensin-
ou aos seus discípulos que quando cuidavam "dos menores 
irmãos", incluindo o acolhimento de estrangeiros, estavam a 
acolhê-lo a ele (Mateus 25:31-40); 

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais 
Metodistas Unidos declaram, "Os maus-tratos ou a tortura e 
outros tratamentos ou punições aplicados a pessoas pelos gov-
ernos que sejam cruéis, desumanos e degradantes, seja qual for 
a �nalidade, violam a doutrina Cristã e devem ser condenados 
e/ou rejeitados pelos Cristãos e pelas igrejas sempre e onde 
ocorrerem," O Livro da Disciplina, 2016, ¶ 164A, p. 138;

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais Metodistas 
Unidos declaram também,  "Comprometemo-nos como Igreja 
na realização de uma comunidade mundial que é uma irman-
dade de pessoas que se amam honestamente. Comprometemo-
nos a buscar o signi�cado do evangelho em todas as questões 
que dividem as pessoas e ameaçam o crescimento da comuni-
dade mundial," O Livro da Disciplina, 2016, ¶ 165, p. 143;

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais 
Metodistas Unidos declaram, igualmente, "Rea�rmamos a 
nossa preocupação histórica do mundo como nossa paróquia 
e a busca para que todas as pessoas e povos tenham uma par-
ticipação completa e igualitária numa comunidade mundial 
verdadeira" O Livro da Disciplina, 2016, ¶ 165D, p. 144;

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais 
Metodistas Unidos declaram também, "Reconhecemos, re-
cebemos e a�rmamos todas as pessoas, independentemente 
do país de origem, como membros da família de Deus… 
Apelamos à Igreja e à sociedade que reconheça as ofertas, 
contribuições e lutas dos imigrantes e que defendam a justiça 
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para todos. Opomo-nos às políticas de imigração que sepa-
ram os familiares uns dos outros ou que incluem a detenção 
de famílias com crianças e apelamos às igrejas locais para 
que estejam em ministério com as famílias de imigrantes.” O 
Livro da Disciplina, 2016, ¶ 162H, pp. 122-123; 

CONSIDERANDO QUE, a Justiça Nacional para 
Nossos Vizinhos é uma organização Metodista Unida nacio-
nal a oferecer assistência jurídica aos imigrantes nos Estados 
Unidos. Na qualidade da Justiça Nacional para Nossos 
Vizinhos do Arizona, na Conferência Anual do Sudoeste do 
Deserto, damos boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs imi-
grantes como �lhos de Deus, e vizinhos em nossa conferên-
cia; e

CONSIDERANDO QUE, a Justiça Nacional para 
Nossos Vizinhos opõe-se ao encarceramento dos imigrantes. 
Acreditamos que todos os �lhos de Deus, independentemente 
da origem nacional têm devido direito de processo, inclusive 
a capacidade de pagar �ança, a oportunidade para buscar 
aconselhamento, e esperar a resolução/determinação de seu 
caso em liberdade; 

Assim sendo, �ca resolvido, que a Conferência Geral 
da Igreja Metodista Unida solicite à Junta Geral da Igreja e 
Sociedade que contacte as agências governamentais adequa-
das dos Estados Unidos, e exija o seguinte:

Que todas as crianças que foram separadas de suas 
famílias nos Estados Unidos sejam reunidas com suas famílias 
o quanto antes;

Que as agências do governo americano cessem a de-
tenção de indivíduos e famílias em busca de asilo, e que aque-
les actualmente detidos e aqueles que buscam a entrada nos 
Estados Unidos como exilados obtenham o devido processo 
o quanto antes;

Que as instalações onde os imigrantes estão a ser detidos 
sejam abertas para inspeção, priorizando onde os imigrantes 
estão a fazer greve de fome; e

Que seja feita uma legislação por uma reforma abrangen-
te de imigração, que re�ita os princípios e prioridades acima 
observados, com uma aprovação o mais rápido possível.

R9999.

Número de petição: 20610-CB-R9999; Webb, Mark – 
Liverpool, NY, EUA, para a Junta Geral do Discipulado. 

Envelhecer nos Estados Unidos: 
A resposta da Igreja

I. A situação
A quantidade de membros adultos mais velhos na Igreja 

Metodista Unida está a crescer rapidamente. No passado, o 
papel do idoso nas congregações era limitado, tanto por escol-
ha como pelas circunstâncias. As congregações, muitas vezes, 
consideravam os idosos como uma responsabilidade em vez 

de enfatizar o potencial de um ministério visionário ou ren-
ovado. Muitos dos mitos e estereótipos quanto aos idosos e o 
facto de envelhecer estão a mudar.

De acordo com a Administração de Segurança Social dos 
EUA, o número de pessoas com 65 anos de idade ou mais 
cresceu de 3,1 milhões em 1900 (4% da população total) para 
47,8 milhões em 2015 (14,9%). Até 2040, haverá cerca de 
82,3 milhões de idosos, mais do que o dobro do número do 
ano 2000 (35 milhões). Esse aumento resulta do aumento da 
expectativa de vida e do envelhecimento da geração "baby 
boom" (pessoas nascidas entre 1946 e 1964). Em 1935, pes-
soas que alcançavam 65 anos tinham uma média de expec-
tativa de vida de 12,5 anos a mais; enquanto que em 2015 a 
expectativa de vida para pessoas alcançando 65 anos é de 19,4 
anos a mais (20,6 para mulheres e 18 para os homens). 

Entre 1980 e 2015, a população centenária apresentou 
um aumento porcentual maior do que a população total dos 
EUA.  Houve 76.974 pessoas com 100 anos de idade ou mais 
em 2015 (0,2% do total da população 65+). Isso é mais do que 
o dobro do número de 32.194 em 1980.

O Departamento de Censo dos EUA indica também que as 
populações de minoria racial e étnica aumentaram de 6,7 mil-
hões em 2005 (18% da população de adultos idosos) para 10,6 
milhões em 2015 (22% dos adultos idosos) e está previsto um 
aumento de 21,1 milhões em 2030 (28% dos adultos idosos). 

Como resultados dos avanços médicos, melhores cuida-
dos de saúde, nutrição e segurança no trabalho, um número 
maior de americanos está a viver até a idade idosa. Contudo, o 
aumento constante dos custos de cuidados de saúde nos EUA 
coloca uma pressão considerável nos orçamentos dos idosos. 
Em 2015, os idosos gastavam em média USD 5.756 em des-
pesas directa de cuidado saúde, um aumento de 37% desde 
2005 (USD 4.193). Por outro lado, a população total gastava 
consideravelmente menos, em média USD 4.342 em custos di-
rectos. Os idosos americanos gastavam 12,9% do total de suas 
despesas com saúde, em comparação com 7,8% entre todos os 
americanos. Os gastos de saúde causados em média por adul-
tos idosos em 2015 consistiam em USD 3.893 (68%) para se-
guro, USD 967 (17%) por serviços médicos, USD 672 (12%) 
em medicamentos e USD 224 (4%) de suprimentos médicos.

Medicare é um programa de seguro de saúde primeira-
mente para pessoas com mais de 65 anos de idade. Medicaid 
fornece um suplemento ao Medicare primeiramente para pes-
soas de baixa renda. No entanto, com cortes nos �nanciamen-
tos federais e estaduais, os idosos estão a passar por uma di-
�culdade crescente quanto aos custos dos cuidados de saúde. 
Adultos idosos com necessidades de residências especializa-
das, ou outras famílias, normalmente não têm escolha mas 
por optar por um lar de terceira idade coberto pelo Medicaid. 
Isso é caro e, muitas vezes, não representa a escolha das parte 
envolvidas. 

Embora a maioria dos idosos esteja a viver em lug-
ares urbanos, eles também constituem uma grande parte das 
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populações rurais onde as instalações e recursos disponíveis 
são extremamente limitados. A disponibilidade de cuidados de 
saúde, transporte e oportunidades de trabalho, são muitas vezes 
escassos nas zonas rurais. Essa condição é ainda mais compli-
cada pela baixa distribuição desproporcional de fundos fede-
rais para atender as necessidades dos idosos em zonas rurais.

Raça e etnia são factores importantes quanto aos padrões 
residenciais de adultos idosos. Enquanto que cerca de um 
terço de todas as pessoas vivem nas cidades centrais, meta-
de de todos os afro-americanos e hispânicos com mais de 65 
anos concentram-se fortemente em zonas urbanas. As mu-
danças demográ�cas nos padrões de habitação trazidos pela 
renovação urbana e a gentri�cação (pessoas com rendas mais 
altas a comprarem propriedade em bairros que eram, anterior-
mente, pobres), a falta de habitação de baixo custo, e o aumen-
to resultante de impostos sobre os donos das casas tiveram um 
grande impacto nos idosos, especialmente os das minorias. As 
casas que já foram pagas são perdidas devido aos aumentos 
dos impostos, ou rendas baixas aumentam astronomicamente.

Precisamos dissipar o mal entendido comum de que env-
elhecer é sinônimo de senilidade e demência, e que indivídu-
os mais velhos são incapazes ou não motivados a aprender, 
crescer e conquistar. Oportunidades de educação contínua e 
crescimento há muito não tem sido alcançados por um sistema 
voltado às necessidades dos jovens. A perda da visão e da au-
dição e outras mudanças físicas ou biológicas podem impedir 
ou mudar a forma dos idosos aprenderem; contudo, a idade 
avançada pode ser um momento de aprendizado contínuo.

Assim como a sociedade, as comunidades de fé estão "a 
�car grisalhas", mas em um ritmo ainda mais rápido. Não é 
incomum encontrar igrejas locais com membros adultos mais 
velhos que representam mais de 60% de todos os membros, 
sendo essa proporção ainda mais alta em algumas igrejas! 
Isso resulta em parte aos jovens e adultos de meia-idade que 
escolhem não participar nas congregações.

Alguns problemas que acometem os indivíduos mais 
velhos resultam do processo social e físico do processo de 
envelhecimento. Isso inclui mudanças no emprego, família e 
papeis na comunidade; a redução da energia; e o aumento de 
doenças crónicas e insu�ciências. Essas condições podem le-
var ao aumento da dependência sobre outros quanto as neces-
sidades da vida. Outros problemas deparados pelos idosos re-
sultam de uma discriminação subtil e aberta pelas instituições 
sociais e políticas. Ser idoso hoje em dia não é fácil, tanto na 
igreja como na sociedade. Se a situação dos idosos puder ser 
melhorada, a igreja deve agir.

II. Uma resposta teológica
Envelhecer é um processo que envolve todo o período 

de vida desde o nascimento até a morte. A resposta da igre-
ja começa com uma compreensão teológica sobre envelhecer 
relativamente ao processo que envolve todo os período de 
vida em vez de apenas as fases �nais. O signi�cado da vida, 
em vez da more, é o cerne para teologizar sobre envelhecer. 

Na Igreja Metodista Unida, existem inúmeras compreensões 
teológicas legítimas sobre o signi�cado da vida durante sua 
progressão desde o nascimento até a morte. A posição aqui 
apresentada é uma tentativa de expressar esse signi�cado.

1. Toda a criação é trabalho de Deus (Génesis 1). Os seres 
humanos são apenas uma pequena parte da totalidade das for-
mas de vida. O processo de envelhecimento é universal em 
todas as formas de vida. Nascimento, envelhecimento e morte 
são todas as partes da providência divina e devem ser consid-
erados e ensinados como valores positivos. 

2. Como cristãos, o mistério do envolvimento de Deus 
na pessoa de Jesus Cristo fornece uma fonte única de ajuda 
divina (graça) na nossa passagem pelas sucessivas fases da 
vida. Isso é especialmente signi�cativo em fases mais tar-
dias, quando a maturidade espiritual e o bem-estar podem 
ser experimentados mesmo em momentos de declínio físico. 
O poder da cruz é uma revelação especial de como o sofri-
mento pode ser reconciliador e redentor. A fé na Ressurreição 
nos dá uma garantia da presença eterna do Senhor ressuscit-
ado (Mateus 28:20) e do Espírito Santo (João 14:16-19; 2 
Coríntios 3:17-18; Romanos 8:9-11) e a permanência de nos-
sa relação com Deus além do mistério da morte. Na presença 
espiritual encontramos também a fonte do potencial de todos 
os indivíduos para a auto-transcendência. Os actos de Deus 
em Cristo foram por vida abundante (João 10:10) em todas as 
fases da vida. Cristo também nos dá nossa visão Wesleyana 
tradicional do objectivo da máxima perfeição (Mateus 5:48). 
A graça de Deus em Cristo é, portanto, importante por toda a 
vida, inclusive nas fases �nais.

3. Em resposta a essa graça salvadora, acreditamos na 
necessidade inevitável de andar pelos caminhos da obediên-
cia que Deus nos permitiu (Efésios 2:8-10). Esses caminhos 
são de�nidos pelo amor a Deus e ao próximo (Marco 12:28-
31; Romanos 13:8-9). É, portanto, o privilégio dos Cristãos 
servirem todos os indivíduos em amor, inclusive idosos com 
suas necessidades especiais. Além disso, desde que a graça de 
Deus não está condicionada por padrões humanos de valor ou 
utilidade (2 Coríntios 5:19), todas pessoas são valiosas para 
Deus (Mateus 6:25-30). No padrão maior das necessidades e 
direitos humanos, os dos idosos devem ser consciente e inten-
cionalmente incluídos.

4. Os idosos não devem apenas ser servidos mas tam-
bém devem servir; eles têm importância especial na missão 
da igreja no seu todo. Uma vez que a vocação Cristã não tem 
idade para se reformar, as contribuições especiais dos adul-
tos idosos precisam de reconhecimento e uso consciente. A 
experiência de todos os idosos, e a sabedoria de muitos, é um 
recurso especial para toda a igreja.

5. A igreja como corpo de Cristo no mundo actual (1 
Coríntios 12:27) é o método de Deus para perceber a recon-
ciliação alcançada por Cristo (Coríntios 1:16-20). Assim, ela 
patrocina, intencionalmente, fóruns institucionais que ajudam 
a reconciliar indivíduos de todas as idades uns aos outros e à 
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Deus. Isso inclui, especialmente, as instituições designadas a 
atender as necessidades dos idosos e a mantê-los totalmente 
incorporados no corpo de Cristo. A igreja tem a responsabili-
dade também quanto uma preocupação eterna de justiça para 
todos. Ela deveria trabalhar incansavelmente pela liberdade 
de todos os indivíduos para encontrar seus potenciais máxi-
mos e para liberar aqueles que são reféns da discriminação, 
negligência, exploração, abuso ou pobreza.

III. Apelos à acção
A. Pela sociedade em 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 signi�cativa 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.

2. Os governos deveriam desempenhar um papel crítico 
com vista a garantir que são disponibilizados a todos os idosos 
todos os benefícios adequados para melhorar a sua qualidade 
de vida. Os cristãos deverão apoiar as políticas governamen-
tais 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, comunidades 
com mais vida e manutenção de um rendimento mínimo. Os 
cristãos necessitam de identi�car e promover as instituições e 
os serviços que garantam oportunidades de bem-estar prolon-
gado. É preciso que estes serviços sejam prestados dentro das 
possibilidades �nanceiras dos idosos, com subsídios públicos 
quando necessário. Aqui se inclui o seguinte:

a. programa de seguro de saúde abrangente e universal;
b. eliminação de um "imposto de idade" para idosos relacio-

nado aos seus seguros de saúde (se adoptado pelo Congresso);
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);

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 pro�ssionais médicos e assistentes so-
ciais relativamente aos aspectos e necessidades culturais, físi-
cos, psicossociais e espirituais especiais dos idosos;

f. comunidades com mais vida com habitação adequada 
que seja acessível, segura, com protecções para que aumentos 
substanciais de impostos e rendas não criem desalojamento, 
e sistemas de transporte que satisfaçam as necessidades espe-
ciais dos idosos;

g. legislação nacional que corrija a disparidade na in-
capacidade do Medicare para cobrir lares de terceira idade, 
habitação especí�ca 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 de�nido, complementados 
por subsídios de fundos públicos;

j. oportunidades contínuas de educação e aconselhamen-
to de idosos sobre planeamento pré-reforma, formação pro�s-
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 �exíveis 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 �éis 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 �éis 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 reforma �exível e eliminar a reforma 
obrigatória para o clero e para leigos empregues pela igreja 
com base apenas na idade;

d. desenvolver declarações teológicas sobre a morte que 
reconheçam o direito humano básico aos cuidados �éis dos 
moribundos;

e. abordar as questões levantadas pelo declínio da quali-
dade de vida; estimular estudos que estabeleçam a ponte entre 
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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 limit-
ados para seguros de saúde e de vida;

g. autorizar a investigação apropriada, incluindo um estu-
do demográ�co 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 �nan-
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 especí�ca 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 relativa-
mente a alimentação, serviços de saúde, mobilidade, segurança 
pessoal, rendimentos e outros serviços pessoais adequados;

• 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; 

• rea�rme a transcendência da vida, incluindo a cele-
bração do seu signi�cado e propósito através do culto, estudo 
da Bíblia, re�exão 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 reformados 
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 e�cazes junto dos 
idosos;

• aceite a responsabilidade de um papel de defesa em 
nome dos idosos; e

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 uma comissão, conselho ou equipa de con-
ferência com a representação de cada distrito de conferência 
com a responsabilidade de supervisionar o ministério inten-
cional idoso dentro da conferência;

c. desenvolver um programa de aconselhamento pro�s-
sional e planeamento da reforma para clérigos e funcionários 
leigos;

d. partilhar modelos criativos de ministério e uma base de 
dados de recursos e "melhores práticas" com as igrejas locais 
e outras agências;

e. de�nir 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;

f. recrutar pessoas para liderança pro�ssional no trabalho 
com idosos;

g. agir como parceiro e crítico de programas públicos 
e das igrejas locais junto de idosos, promovendo ligações 
ecuménicas sempre que possível;

h. apoiar �nanceiramente, se necessário, clérigos e fun-
cionários leigos reformados e respectivos cônjuges que resid-
am em ambientes de cuidados prolongados metodistas unidos;

i. promover o Domingo da Cruz Dourada e outras oferen-
das especiais para ministérios por, com e para idosos; e

j. reconhecer que os idosos na conferência, tanto leigos 
como clérigos, representam um recurso signi�cativo 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 
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está sozinho (viúvos, divorciados ou dependentes de pension-
istas);

b. criar materiais de recursos especí�cos para o ministério 
por, com e para idosos;

c. preparar materiais intergeracionais e especí�cos 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 insu�cientes ou de�ciência 
(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. designar pessoal e/ou membros da junta especí�-
cos para participar como membros da Comissão sobre os 
Ministérios Idosos e fornecer coordenação formal sobre 
questões de 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; 

c. servir como um recurso quanto as necessidades dos 
idosos dentro da comunidade como um todo; e

d. 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. oferecer classes e cursos de educação contínua em 
ministério intencional por, com e para idosos;

c. preparar as pessoas para carreiras na área do envelhe-
cimento;

d. desenvolver professorados especiais para o ensino da 
gerontologia e fornecer educação contínua a quem trabalhe 
com idosos;

e. participar em estudos básicos e aplicados relacionados 
com o envelhecimento e comunicar as conclusões;

f. desenvolver um sistema para partilhar os resultados dos 
estudos com a Igreja; 

g. permitir aos idosos a inscrição em cursos e programas 
académicos e a participação geral na vida das instituições de 
ensino; e

h. 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 signi�cado 
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 digni-
dade pessoal, a utilização da sua experiência, sabedoria e 
aptidões, a manutenção da saúde, rendimentos adequados, 
oportunidades de educação e experiências vocacionais e não 
vocacionais em cooperação com os sectores público e privado 
da sociedade.

O processo de envelhecimento faz parte 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.

R9999.

Número de petição: 20611-CB-R9999-G; Lomperis John – 
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 
abuso — 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 anti-sem-
itismo e a qualquer outra forma de racismo. Há muito temos 
buscado ter boas relações com os nossos amigos e vizinhos 
judeus. Através da Resolução N.º 3125, a nossa Conferência 
Geral tem, desde 2000, incentivado as nossas igrejas a res-
peitar o Dia da Memória do Holocausto (Yom HaShoah). No 
entanto, a praga global do anti-semitismo não está restrita 
ao passado. Os desenvolvimentos perturbadores dos últimos 
anos evidenciaram a importância de a Igreja Metodista Unida 
voltar a pronunciar-se nesta altura.
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Fundamentação teológica
A Igreja Metodista Unida rejeita categoricamente o an-

ti-semitismo e o racismo. Na base desta a�rmação está a ver-
dade de que todos os homens e mulheres são criados com 
amor à imagem de Deus (Génesis 1:26-27) e todos os po-
vos partilham uma raça humana comum concedida por Deus 
(Actos 17:26). Enquanto cristãos, reconhecemos a base in-
egavelmente judaica da nossa fé e rea�rmamos a importân-
cia 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 con�ança mútua, paz e compreensão com os membros da 
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. 

No discurso de Setembro de 2018, o secretário-geral das 
Nações Unidas, António Guterres, observou que o anti-semi-
tismo "está a crescer em todas as partes do mundo onde vivem 
comunidades judaicas" mas que também está "presente em 
países onde nem existem judeus" (“Anti-Semitism Rising 
Even in Countries with No Jews at All, Secretary-General 
Tells Event on Power of Education to Counter Racism, 
Discrimination,” Nações Unidas,<https://www.un.org/press 
/en/2018/sgsm19252.doc.htm> acedido em 18/9/19). 

Nos Estados Unidos, o Departamento Federal de 
Investigação (Federal Bureau of Investigation, FBI) relatou 
que crimes anti-semitismo sofreram um aumento dramático 
de 37% em 2017, enquanto que 2018 testemunhou o ataque 
anti-semita mais mortal na história americana quando um 
homem armado massacrou 11 pessoas numa sinagoga em 
Pittsburgh, Pennsylvania, EUA, e gritou: "Todos os judeus de-
vem morrer" (Gina Cherelus, “U.S. anti-Semitic hate crimes 
spiked 37 percent in 2017: FBI,” Reuters, 13 de Novembro de 
2018, <https://www.reuters.com/article/us-usa-hate-crimes 
-report/u-s-anti-semitic-hate-crimes-spiked-37-percent-in 
-2017-fbi-idUSKCN1NI2H6>, acedido em 18/9/2019). 

Na Europa, uma pesquisa de 2018 demonstrou que 
"Estereótipos anti-semitas estão todos vivos na Europa, 
enquanto que a memória sobre o Holocausto começa a es-
vanecer" (Richard Allen Greene, “A Shadow over Europe, 
"CNN Poll Reveals Depth of Anti-Semitism in Europe," 
CNN, <https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe 
/antisemitism-poll-2018-intl/>, acedido em 18/9/2019). Uma 
pesquisa realizada em 2018 com judeus a viverem numa 
dúzia de nações europeias descobriu que 89% acreditavam 
que o anti-semitismo em seus respectivos países havia pi-
orado durante a última década, enquanto que incidentes an-
ti-semitas haviam aumentado consideravelmente na França 

e na Alemanha, e o próprio ministro anti-semita do gov-
erno Alemão havia advertido os homens judeus a evitar-
em o uso dos kippahs tradicionais, que os identi�ca como 
judeus, pelo bem de suas próprias seguranças (Eva Cossé, 
"The Alarming Rise of Anti-Semitism in Europe," Human 
Rights Watch, 4 de Junho de 2019, <https://www.hrw.org 
/news/2019/06/04/alarming-rise-anti-semitism-europe>, 
acedido em 18/9/2019).

A África do Sul testemunhou recentemente ex-
pressões contundentes de anti-semitismo por parte da ex-
trema direita assim como de outros pontos da esfera po-
litica, incluindo o Congresso Sul Africano de Sindicatos 
(Congress of South African Trade Unions, COSATU) que 
emitiu uma declaração em 2019 a ecoar tropos anti-semi-
tas antigos ao reivindicar que os líderes judeus na África 
do Sul "não são leais a esse país" mas estão dispostos "a 
fazer qualquer coisa para sabotar e dividir esse país” a 
serviço de Israel (consulte Nicola Miltz, “Right-wing 
Anti-Semitism on the Rise in South Africa,” South African 
Jewish Report, 24 de Janeiro de 2019, <https://www.sajr.
co.za/news-and-articles/2019/01/24/right-wing-anti-semi 
tism-on-the-rise-in-south-africa>, acedido em 18/9/2019; 
“Contemporary Antisemitism and How It Manifests in our 
Public Discourse,” News 24, 6 de Junho de 2019, <https://
www.news24.com/Columnists/GuestColumn/contempo 
rary-antisemitism-and-how-it-manifests-in-our-public-dis 
course-20190606>, acedido em 18/9/2019; e “COSATU 
Condemns the South African Jewish Board of Deputies 
for its Opportunistic Attack on Comrade Lindiwe Sisulu,” 
COSATU, 20 de Maio de 2019, <https://mediadon.co.
za/2019/05/20/cosatu-condemns-the-south-african-jew 
ish-board-of-deputies-for-its-opportunistic-attack-on-com 
rade-lindiwe-sisulu/>, acedido em 18/9/2019). 

Em várias nações por toda a África do Norte e no Médio 
Oriente, os judeus e outras minorias deparam-se com discrim-
inação e exclusão sistémica. No seu website, www.palwatch.
org <http://www.palwatch.org>, a organização Palestinian 
Media Watch—cujo trabalho tem sido publicamente aprecia-
do por pessoas de diferentes crenças políticas, inclusive pela 
líder política centro-esquerda e uma mulher leiga Metodista 
Unida proeminente Hillary Clinton (“What They’re Saying 
About Us: Senator Hillary Clinton and PMW in joint press 
conference introducing report on Palestinian schoolbooks,” 
Palestinian Media Watch, 8 de Fevereiro de 2007, <http://
www.palwatch.org/main.aspx?�=92&doc_id=101>, acedido 
em 18/9/2019)—documentou um grande número de exem-
plos de fontes de meios de comunicação Palestiniana indo 
muito além de críticas sobre o governo de Israel na direção 
de imenso ódio direccionado, desumanização e violência letal 
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.
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Relação com o con�ito no Médio Oriente
 É importante prestar atenção à forma como falamos so-

bre a relação do anti-semitismo com o con�ito israelo-ára-
be. Quando procuramos compreender as causas de qualquer 
manifestação de ódio ou violência, devemos ter cuidado para 
evitar culpar a vítima ou racionalizar as decisões erradas dos 
infractores. Por outro lado, rejeitamos a retórica simplista que 
designa toda e qualquer crítica às acções do governo israelita 
de anti-semita. Tal como qualquer outro governo, o governo 
israelita é dirigido por seres humanos falíveis, que por vez-
es necessitam de um desa�o profético. Porém, seria também 
moralmente irresponsável e desonesto intelectualmente ig-
norar o anti-semitismo quando expresso em críticas ao único 
estado judeu no mundo. 

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 inaceitável moralmente:

• 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 demo-
nização, isolamento, punição ou deslegitimação segundo um 
padrão mais rigoroso do que o utilizado com outras nações;

• Racionalizar, desculpar, aprovar ou participar em vi-
olência indiscriminada contra judeus e/ou israelitas;

• 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 �car 
calada. Apelamos aos nossos membros para:

1. Manifestarem a nossa solidariedade profunda e sincera 
com os nossos amigos e próximos judeus face ao mal do an-
ti-semitismo;

2. Localizarem e apoiarem os esforços de outros no com-
bate ao anti-semitismo dentro e fora das nossas comunidades 
locais;

3. Partilharem cópias desta resolução com os membros 
das nossas igrejas locais. 

Apelamos ainda à Junta Geral de Igreja e Sociedade, à 
Junta Geral dos Ministérios Globais e ao Gabinete de Unidade 
Cristã e Relações Inter-Religiosas para procurarem oportuni-
dades 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 
(incluindo 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. 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.

Fundamentação:
Na Resolução 3126, denunciamos adequadamente a in-

tolerância contra muçulmanos e árabes. Mas não temos ac-
tualmente uma resolução paralela focada apenas na ampla 
denúncia do anti-semitismo global.  Num momento onde 
grande parte da comunidade judaica está sob ataques, não 
deixemos dúvida alguma que estamos ao lado deles.

R9999.

Número de petição: 20629-CB-R9999; Gentzler, Richard – 
Gallatin, TN, EUA. 

Envelhecer nos Estados Unidos: 
A resposta da Igreja

Envelhecer nos Estados Unidos: A resposta da Igreja
I. A situação
À medida que as pessoas vivem vidas mais longas e mais 

saudáveis, A Igreja Metodista Unida depara-se com uma 
grande oportunidade pra re-imaginar o futuro da nossa igre-
ja. Muitos de nós continuam a ter muito a oferecer conforme 
envelhecemos – experiência em termos de sabedoria, engen-
hosidade criatividade, conhecimento e fé – porém muitas das 
políticas, estruturas e premissas sociais actuais não abordam 
corretamente as novas realidades do envelhecimento dos 
membros da nossa igreja.

Graças aos avanços signi�cativos na medicina, cuidados 
de saúde, tecnologia e opções de estilo de vida, as tendências 
demográ�cas nos mostram que até 2035 a população com 
mais 65 anos nos Estados Unidos crescerá e ultrapassará a 
população com menos de 18 anos. Essa será a primeira vez na 
história dos EUA em que a população adulta com mais de 65 
anos ultrapassará os jovens com menos de 18 anos.

A mudança demográ�ca para vidas mais longas afecta 
todas as igrejas. A quantidade de membros adultos mais vel-
hos na Igreja Metodista Unida está a crescer rapidamente. Os 
líderes de hoje irão confrontar com um dos maiores impactos 
dessa mudança na igreja, o envelhecimento de suas congre-
gações. No passado, o papel do idoso nas congregações era 
limitado, tanto por escolha como pelas circunstâncias. As 
congregações, muitas vezes, consideravam os idosos como 
uma responsabilidade em vez de enfatizar o potencial de 
um ministério visionário ou renovado. Muitos dos mitos e 
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estereótipos quanto aos idosos e o facto de envelhecer estão a 
mudar. Líderes congregacionais estão a ser confrontados a re-
formularem o envelhecimento e a imaginar novas vitalidades 
congregacionais com uma população idosa crescente.

De acordo com o  Departamento de Recenseamento dos 
EUA, a população com idade de 65 anos e mais nos Estados 
Unidos era de 50,9 milhões em 2017 (a data mais recente de 
dados disponíveis). Eles representavam 15,6% da população, 
mais de um em cada sete americanos. O número de idosos 
americanos aumentou em 13 milhões, ou 34% desde 2007, em 
comparação ao aumento de 4% da população com menos de 
65 anos de idade. Em 1935, pessoas que alcançavam 65 anos 
tinham uma média de expectativa de vida de 12,5 anos a mais; 
enquanto que em 2017 a expectativa de vida para pessoas alca-
nçando 65 anos é de 19,5 anos a mais (20,6 para mulheres e 18,1 
para os homens). Até 2035, 78 milhões de pessoas terão 65+ e 
a população com menos de 18 anos será de 76,4 milhões. Taxas 
de natalidade mais baixas e a longevidade aumentada levaram 
ao rápido crescimento da população idosa nos Estados Unidos.

Estima-se que população com 85 anos e mais será maior do 
que o dobro de 6,5 milhões em 2017 para 14,4 milhões em 2040 
(um aumento de 123%). Entre 1980 e 2017, a população cen-
tenária apresentou um aumento porcentual maior do que a pop-
ulação total. Havia 86.248 pessoas com idade de 100 e mais em 
2017 (0,2% da população total com idade de 65 anos e mais). 
Isso é mais do que o dobro do número de 32.194 em 1980.

O Departamento de Recenseamento dos EUA indica tam-
bém que as populações de minoria racial e étnica aumentaram 
de 7,2 milhões em 2007 (19% da população de adultos ido-
sos) para 11,8 milhões em 2018 (23% dos adultos idosos) e 
está previsto um aumento de 27,7 milhões em 2040 (34% dos 
adultos idosos). 

Mais pessoas estão a viver mais tempo do que nunca. 
Novos conhecimentos médicos, tecnologias de sustentação 
de vida, e uma grande conscientização sobre, e o desejo por 
um estilo de vida saudável ajudou a aumentar as vidas das 
pessoas a alcançarem a velhice. Contudo, o aumento con-
stante dos custos de cuidados de saúde nos EUA coloca uma 
pressão considerável nos orçamentos dos idosos. Em 2017, 
os idosos gastavam em média USD 6.620 em despesas direc-
ta de cuidado saúde, um aumento de 43% desde 2007 (USD 
4.631). Por outro lado, a população total gastava considerav-
elmente menos, em média USD 4.928 em custos directos. Os 
idosos americanos gastavam 13,4% do total de suas despesas 
com saúde, em comparação com 8,2 por centro entre todos os 
americanos. Os gastos de saúde causados em média por adul-
tos idosos em 2017 consistiam em USD 4.712 (71%) para se-
guro, USD 911 (14%) por serviços médicos, USD 783 (12%) 
em medicamentos e USD 214 (3%) de suprimentos médicos.

Medicare é um programa de seguro de saúde primeira-
mente para pessoas com mais de 65 anos de idade. Medicaid 
fornece um suplemento ao Medicare primeiramente 
para pessoas de baixa renda. No entanto, com cortes nos 

�nanciamentos federais e estaduais, os idosos estão a passar 
por uma di�culdade crescente quanto aos custos dos cuida-
dos de saúde. Adultos idosos com necessidades de residên-
cias especializadas, ou outras famílias, normalmente não têm 
escolha mas por optar por um lar de terceira idade coberto 
pelo Medicaid. Isso é caro e, muitas vezes, não representa a 
escolha das parte envolvidas.  

Embora a maioria dos idosos esteja a viver em lugares ur-
banos, também constituem uma grande parte das populações 
rurais onde as instalações e recursos disponíveis são extrema-
mente limitados. A disponibilidade de cuidados de saúde, 
transporte e oportunidades de trabalho, são muitas vezes es-
cassos nas zonas rurais. Essa condição é ainda mais compli-
cada pela baixa distribuição desproporcional de fundos fede-
rais para atender as necessidades dos idosos em zonas rurais. 

Raça e etnia são factores importantes quanto aos padrões 
residenciais de adultos idosos. Enquanto que cerca de um terço 
de todas as pessoas vivem nas cidades centrais, metade de 
todos os afro-americanos e hispânicos com mais de 65 anos 
concentram-se fortemente em zonas urbanas. As mudanças de-
mográ�cas nos padrões de habitação trazidos pela renovação 
urbana e a gentri�cação (pessoas com rendas mais altas a 
comprarem propriedade em bairros que eram, anteriormente, 
pobres), a falta de habitação de baixo custo, e o aumento resul-
tante de impostos sobre os donos das casas tiveram um grande 
impacto nos idosos, especialmente os das minorias. As casas 
que já foram pagas são perdidas devido aos aumentos dos im-
postos, ou rendas baixas aumentam astronomicamente.

O facto de que mais indivíduos estão a envelhecer e as 
comunidades estão a passar por uma explosão na população 
idosa não deveria ser motivo de alarme. Precisamos dissi-
par o mal entendido comum de que envelhecer é sinônimo 
de senilidade e demência, e que indivíduos mais velhos são 
incapazes ou não motivados a aprender, crescer e conquistar. 
Oportunidades de educação contínua e crescimento há muito 
não tem sido alcançados por um sistema voltado às necessi-
dades dos jovens. A perda da visão e da audição e outras mu-
danças físicas ou biológicas podem impedir ou mudar a forma 
dos idosos aprenderem; contudo, a idade avançada pode ser 
um momento de aprendizado contínuo.

Assim como a sociedade, as comunidades de fé estão "a 
�car grisalhas", mas num ritmo ainda mais rápido. Não é in-
comum encontrar igrejas locais com membros adultos mais 
velhos que representam mais de 60% de todos os membros, 
sendo essa proporção ainda mais alta em algumas igrejas. 
Isso resulta em parte aos jovens e adultos de meia-idade que 
escolhem não participar nas congregações.

Alguns problemas que acometem os indivíduos mais vel-
hos resultam do processo social e físico do processo de envel-
hecimento. Isso inclui mudanças no emprego, família e papeis 
na comunidade; a redução da energia; e o aumento de doenças 
crónicas e insu�ciências. Essas condições podem levar ao au-
mento da dependência sobre outros quanto as necessidades 



Igreja e a Sociedade Comitê 2 257

da vida. Outros problemas deparados pelos idosos resultam 
de uma discriminação subtil e aberta pelas instituições sociais 
e políticas. Ser idoso hoje em dia não é fácil, tanto na igreja 
como na sociedade. Se a situação dos idosos puder ser mel-
horada, a igreja deve agir.

II. Uma resposta teológica
Envelhecer é um processo que envolve todo o período 

de vida desde o nascimento até a morte. A resposta da igre-
ja começa com uma compreensão teológica sobre envelhecer 
relativamente ao processo que envolve todo os período de 
vida em vez de apenas as fases �nais. O signi�cado da vida, 
em vez da more, é o cerne para teologizar sobre envelhecer. 
Na Igreja Metodista Unida, existem inúmeras compreensões 
teológicas legítimas sobre o signi�cado da vida  durante sua 
progressão desde o nascimento até a morte. A posição aqui 
apresentada é uma tentativa de expressar esse signi�cado.

1. Toda a criação é trabalho de Deus (Génesis 1). Os seres 
humanos são apenas uma pequena parte da totalidade das for-
mas de vida. O processo de envelhecimento é universal em 
todas as formas de vida. Nascimento, envelhecimento e morte 
são todas as partes da providência divina e devem ser consid-
erados e ensinados como valores positivos. 

2. Como cristãos, o mistério do envolvimento de Deus na 
pessoa de Jesus Cristo nos fornece uma fonte única de aju-
da divina (graça) em nossa passagem pelas sucessivas fases 
da vida. Isso é especialmente signi�cativo em fases mais tar-
dias, quando a maturidade espiritual e o bem-estar podem ser 
experimentados mesmo em momentos de declínio físico. O 
poder da cruz é uma revelação especial de como o sofrimento 
pode ser reconciliador e redentor. A fé na Ressurreição nos 
dá uma garantia da presença eterna do Senhor ressuscitado 
(Mateus 28:20) e do Espírito Santo (João 14:16-19; Coríntios 
3:17-18; Romanos 8:9-11) e a permanência da nossa relação 
com Deus além do mistério da morte. Na presença espiri-
tual encontramos também a fonte do potencial de todos os 
indivíduos para a auto-transcendência. Os actos de Deus em 
Cristo foram por vida abundante (João 10:10) em todas as 
fases da vida. Cristo também nos dá a nossa visão Wesleyana 
tradicional do objectivo da máxima perfeição. A graça de 
Deus em Cristo é, portanto, importante por toda a vida, inclu-
sive nas fases �nais.

3. Em resposta à essa graça salvadora, acreditamos na 
necessidade inevitável de andar pelos caminhos da obediên-
cia que Deus nos permitiu (Efésios 2:8-10). Esses caminhos 
são de�nidos pelo amor a Deus e ao próximo (Marco 12:28-
31; Romanos 13:8-9). É, portanto, o privilégio dos Cristãos 
servirem todas os indivíduos em amor, inclusive idosos com 
suas necessidades especiais. Além disso, desde que a graça de 
Deus não está condicionada por padrões humanos de valor ou 
utilidade (2 Coríntios 5:19), todas pessoas são valiosas para 
Deus (Mateus 6:25-30). No padrão maior das necessidades e 
direitos humanos, os dos idosos devem ser consciente e inten-
cionalmente incluídos.

4. Os idosos não devem apenas ser servidos mas tam-
bém devem servir; eles têm importância especial na missão 
da igreja no seu todo. Desde que a vocação Cristã não tem 
idade para se reformar, as contribuições especiais dos adul-
tos idosos precisam de reconhecimento e uso consciente. A 
experiência de todos os idosos, e a sabedoria de muitos, é um 
recurso especial para toda a igreja.

5. A igreja como corpo de Cristo no mundo actual  
(1 Coríntios 12:27) é o método de Deus para perceber a recon-
ciliação alcançada por Cristo (Coríntios 1:16-20). Assim, ela 
patrocina, intencionalmente, fóruns institucionais que ajudam 
a reconciliar  indivíduos de todas as idades uns aos outros e à 
Deus. Isso inclui, especialmente, as instituições designadas a 
atender as necessidades dos idosos e a mantê-los totalmente 
incorporados no corpo de Cristo. A igreja tem a responsabili-
dade também quanto uma preocupação eterna de justiça para 
todos. Ela deveria trabalhar incansavelmente pela liberdade 
de todos os indivíduos para encontrar seus potenciais máxi-
mos e para liberar aqueles que são reféns da discriminação, 
negligência, exploração, abuso ou pobreza.

III. Apelos à acção
A. Pela sociedade em todos os níveis
A discriminação etária é uma força destruidora e do mal 

que, ao contrário do racismo e do sexismo, é algo que se viv-
ermos o su�ciente, todos vivenciaremos. É feito um apelo aos 
membros da Igreja Metodista Unida para defenderem a elimi-
nação da discriminação etária e discriminação em razão da idade 
nas atitudes pessoais e estruturas institucionais. Devemos con-
duzir esta defesa vigorosamente e em cooperação com os gru-
pos 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 signi�cativa 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.

2. Os governos deveriam desempenhar um papel crítico 
com vista a garantir que são disponibilizados a todos os idosos 
todos os benefícios adequados para melhorar a sua qualidade 
de vida. Os cristãos deverão apoiar as políticas governamen-
tais 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, comunidades 
com mais vida e manutenção de um rendimento mínimo. Os 
cristãos necessitam de identi�car e promover as instituições e 
os serviços que garantam oportunidades de bem-estar prolon-
gado. É preciso que estes serviços sejam prestados dentro das 
possibilidades �nanceiras dos idosos, com subsídios públicos 
quando necessário. Aqui se inclui o seguinte:
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a. programa de seguro de saúde abrangente e universal;
b. 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);

c. 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;

d. formação para pro�ssionais médicos e assistentes so-
ciais relativamente aos aspectos e necessidades culturais, físi-
cos, psicossociais e espirituais especiais dos idosos;

e. comunidades com mais vida com habitação adequada 
que seja acessível, segura, com protecções para que aumentos 
substanciais de impostos e rendas não criem desalojamento, 
e sistemas de transporte que satisfaçam as necessidades espe-
ciais dos idosos;

f. legislação nacional que corrija a disparidade na incapaci-
dade do Medicare para cobrir lares de terceira idade, habitação 
especí�ca para doentes com demência ou apoio domiciliário;

g. sistema governamental básico de manutenção de ren-
dimentos adequado para sustentar um nível de vida que possi-
bilite a dignidade pessoal;

h. níveis de subsídio dos sistemas básicos de pensões ad-
equados às necessidades económicas, que sejam pelo menos 
equivalentes ao nível de pobreza de�nido, complementados 
por subsídios de fundos públicos;

i. oportunidades contínuas de educação e aconselhamen-
to de idosos sobre planeamento pré-reforma, formação pro�s-
sional, relações interpessoais após a reforma e enriquecimen-
to pessoal;

j. associações comunitárias formais e informais tais como 
centros públicos e privados que promovam actividades soci-
ais, recreativas, artísticas, intelectuais e espirituais para ajudar 
as pessoas a ultrapassar a solidão e o isolamento social;

k. oportunidades contínuas de emprego para quem as 
procure em contextos de trabalho �exíveis e apropriados rela-
tivamente a estilos de vida variáveis; e

l. 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 �éis ao morrer e de ver a sua vontade respeitada relati-
vamente ao número e tipo de medidas de suporte de vida que de-
verão ser aplicadas para prolongar a vida. Os testamentos vitais 
a solicitar que não sejam aplicadas medidas heróicas e outros 
esforços para morrer com cuidados �éis 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. reestruturar o envelhecimento como uma oportunidade e 

re-imaginar a vitalidade congregacional com a população idosa

b. praticar a não discriminação etária na Igreja aquando 
da contratação, destacamento e promoção de funcionários 
idosos, incluindo a nomeação de clérigos;

c. incluir ministérios por, com e para idosos como uma 
componente essencial e intencional da Igreja e respectiva 
missão;

d. promover reforma �exível e eliminar a reforma 
obrigatória para o clero e para leigos empregues pela igreja 
com base apenas na idade;

e. desenvolver declarações teológicas sobre a morte que 
reconheçam o direito humano básico aos cuidados �éis dos 
moribundos;

f. 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;

g. desenvolver directrizes éticas para lidar com decisões 
médicas difíceis que envolvam a utilização de recursos limit-
ados para seguros de saúde e de vida;

h. autorizar a investigação apropriada, incluindo um estu-
do demográ�co dos membros da Igreja Metodista Unida, des-
tinada a fornecer informações necessárias sobre os aspectos 
psicossociais e espirituais do envelhecimento; e

i. estabelecer um sistema de pensões devidamente �nan-
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 especí�ca 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 idoso intencional 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;
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• 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; 

• rea�rme a transcendência da vida, incluindo a cele-
bração do seu signi�cado e propósito através do culto, estudo 
da Bíblia, re�exão pessoal e vida em pequenos grupos; 

• reconheça que os idosos representam um fundo de recur-
sos criativos ao dispor da Igreja e os envolva no serviço à co-
munidade enquanto pessoas dotadas de experiência e sabedoria 
(o que poderá compreender não só o ministério mútuo, como 
também a missão mais vasta da Igreja para a redenção do mun-
do, incluindo a aproximação a quem não frequenta a Igreja);

• se relacione com comunidades seculares de reformados 
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 e�cazes junto dos 
idosos;

• aceite a responsabilidade de um papel de defesa em 
nome dos idosos; e

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 uma comissão, conselho ou equipa de con-
ferência com a representação de cada distrito de conferência 
com a responsabilidade de supervisionar o ministério inten-
cional idoso dentro da conferência;

c. desenvolver um programa de aconselhamento pro�s-
sional e planeamento da reforma para clérigos e funcionários 
leigos;

d. partilhar modelos criativos de ministério e uma base de 
dados de recursos e "melhores práticas" com as igrejas locais 
e outras agências;

e. de�nir 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;

f. recrutar pessoas para liderança pro�ssional no trabalho 
com idosos;

g. agir como parceiro e crítico de programas públicos 
e das igrejas locais junto de idosos, promovendo ligações 
ecuménicas sempre que possível;

h. apoiar �nanceiramente, se necessário, clérigos e fun-
cionários leigos reformados e respectivos cônjuges que resi-
dam em ambientes de cuidados prolongados metodistas uni-
dos;

i. promover o Domingo da Cruz Dourada e outras oferen-
das especiais para ministérios por, com e para idosos; e

j. reconhecer que os idosos na conferência, tanto leigos 
como clérigos, representam um recurso signi�cativo 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 recursos especí�cos para o ministério 
por, com e para idosos;

c. preparar materiais intergeracionais e especí�cos 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 insu�cientes ou de�ciência 
(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. designar pessoal e/ou membros da junta especí�-
cos para participar como membros da Comissão sobre os 
Ministérios Idosos e fornecer coordenação formal sobre 
questões de 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; 

c. servir como um recurso quanto as necessidades dos 
idosos dentro da comunidade como um todo; e
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d. 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. oferecer classes e cursos de educação contínua em 
ministério intencional por, com e para idosos; 

c. preparar as pessoas para carreiras na área do envelhe-
cimento;

d. desenvolver professorados especiais para o ensino da 
gerontologia e fornecer educação contínua a quem trabalhe 
com idosos;

e. participar em estudos básicos e aplicados relacionados 
com o envelhecimento e comunicar as conclusões;

f. desenvolver um sistema para partilhar os resultados dos 
estudos com a Igreja; 

g. permitir aos idosos a inscrição em cursos e programas 
académicos e a participação geral na vida das instituições de 
ensino; e

h. 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 signi�cado 
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 experiência, sabedoria e aptidões, a 
manutenção da saúde, rendimentos adequados, oportunidades 
de educação e experiências vocacionais e não vocacionais em 
cooperação com os sectores público e privado da sociedade.

O processo de envelhecimento faz parte 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.

R9999.

Número de petição: 20630-CB-R9999-G; Webb, Mark – 
Liverpool, NY, EUA, para a Junta Geral do Discipulado. 

Abuso de idosos

CONSIDERANDO QUE, até 5 milhões de idosos são 
maltratados anualmente nos EUA; e

CONSIDERANDO QUE, apenas um em cada catorze 
desses casos é reportado; e

CONSIDERANDO QUE, 15,7% das pessoas com 60 
anos ou mais estão sujeitas ao abuso globalmente; e

CONSIDERANDO QUE, 8,5% das pessoas em todo o 
mundo tem 65 anos ou mais, sendo que esse número será du-
plicado até o ano 2050; e

CONSIDERANDO QUE, o abuso e a negligência do 
idoso toma várias formas como espancamentos, abuso sex-
ual, uso indevido de restrições, uso inadequado de medica-
mentos, abuso verbal, abuso de isolamento, roubo de posses, 
mau uso ou desperdício de bens, e a não administração de 
alimentos/líquidos, medicamentos, cuidados médicos, abrigo 
e vestuário.

Assim sendo, �ca resolvido, que apelamos à Igreja 
Metodista Unida para romper o silêncio e abordar essas 
doença social através da educação e conscientização, infor-
mação, aconselhamento e serviços de referência, sistemas de 
apoio, e relatórios às autoridades adequadas na suspeita de 
um abuso.

Fica resolvido ainda, que a Comissão dos Ministérios 
dos Idosos e outras agências gerais aplicáveis forneçam re-
cursos e materiais para abordar a questão.

R9999.

Número de petição: 20742-CB-R9999; Allen, Fred – 
Hendersonville, TN, EUA. 1 Petição Similar

Liberdade do Jubileu hoje

O conceito do Jubileu deriva do Livro de Levítico 
onde um ano de Jubileu é celebrado a cada cinquenta anos. 
“Consagrem o quinquagé simo ano—este será um ano de ju-
bileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade 
da sua família e para o seu próprio clã.” (Levítico 25:10). 
Durante o ano do Jubileu: desigualdades sociais são rec-
ti�cadas, escravos são libertados, a terra retorna aos donos 
originais, dívidas são canceladas e prevalecem o perdão e a 
reconciliaçao. 

O Jubileu é a liberdade que nos cura das lágrimas da 
desgraça! Ficamos: Livres para reivindicar o perdão e a re-
denção! Livres para abraçar outras culturas e raças! E livres 
do medo do toque e da conexão com outras pessoas que são 
divinamente diferentes porém maravilhosamente criadas à 
imagem soberana de Deus.

O último milénio testemunhou o surgimento de comu-
nidade mundial dominada primeiramente pela Europa, de-
pois pelos descendentes europeus na América do Norte. No 
despertar desse domínio veio a colonização e a escravidão 
dos povos africanos. Mas o que sabemos sobre a igreja 
negra e a pregação negra na Igreja Metodista Unida e nos 
Estados Unidos data das suas práticas iniciais onde havia 
um tema central: Liberdade. Porém, essas exortações pela 
liberdade tinham três eixos: liberdade do pecado, liberdade 
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da escravidão e liberdade do racismo sistémico contra todos 
os povos raciais/étnicos. Apenas nos últimos dois séculos do 
último milénio os grilhões foram rompidos; e foi apenas no 
século XX que as nações colonizadas ganharam os direitos de 
se auto-governarem. Precisamos de novas respostas para: Por 
que o privilégio branco, o racismo, os grilhões e a colonização 
vivem a partir de atitudes e valores e permanecem integrados 
em nossas práticas, mesmo quando ilegais? Por que e como 
essa categoria de raça tornou-se tão absolutamente de�nidora 
e limitante mesmo em nossa amada Igreja Metodista Unida?

O nosso conceito teológico é rico em esperança, nasci-
do da nossa tristeza, dor e sofrimento, e em nossa crença na 
esperança eterna de Deus. É uma esperança transformadora, 
que leva o contexto histórico da nossa vontade por mudanças. 
Abracemos e vivamos, portanto, o Jubileu, que deriva da pa-
lavra hebraica yobel, que signi�ca "ser jubilante" ou “exultar” 
(NAS Exhaustive Concordance).

O Jubileu pode ser uma viagem penosamente lenta. 
Contudo, à medida em que a igreja traça ocseu caminho nessa 
peregrinação do jubileu, ela moverá todos os muros de sep-
aração e realizará essa viagem, suplicando e acolhendo os 
irmãos de todas as raças, culturas e etnias. A igreja partilhará a 
mensagem de salvação à medida em que busca o reino no meio 
de um mundo preenchido de caos e dor. Conforme formos via-
jando juntos, faremos descobertas após descobertas maravil-
hosas, muitas das quais estão além de nossa imaginação.  

Na condição de uma igreja, como um povo, a política 
inteira, a família inteira, toda a humanidade, nós lembraremos 
o lucro de nós mesmos e nosso futuro comum, que o Jubileu 
é um mandato universal por um mundo civil, uma igreja civ-
il e uma sociedade civil. Apesar da negligência, desdenho e 
irreverência, o Jubileu não será negado. E, com nossa partic-
ipação incondicional, será um Jubileu de justiça, paz, segu-
rança e o reino do caráter.

Considerando que A Igreja Metodista Unida recente-
mente celebrou seu ano de Jubileu (2018), será mais bené�co 
concentrar-nos nesse conceito à medida em que nos aproxi-
mamos da Conferência Geral de 2020.

À medida em que exploramos suas práticas, descobri-
remos que o Jubileu é o garantidor da boa sociedade, com 
suas provisões para a auto-adjudicação de todos os tipos de 
injustiça e hostilidade que constrói os indivíduos, famílias e 
sociedades. Os céticos dizem que o Jubileu não pode dar cer-
to. Mas pode-se dizer também que dê certo ou não o Jubileu, 
só saberemos até termos colocado seus princípios em prática. 

Nossa grande Igreja Metodista Unida está a lutar com 
uma série de modelos, e/ou mudanças estruturais para sal-
var-se a si mesma. Na condição de pessoas da liberdade, 
embora não a maioria em cultura ou cor, nossa voz e voto 
deve contar em 2020. Antes de sermos seduzidos por várias 
facções, precisamos lembrar quais são as nossas prioridades, 
e como poderemos alcançá-las. 

Foi George Santayana, o historiador/�lósofo que disse 

uma vez: "aqueles que não aprenderem as lições da história, 
estarão condenados a repetir os erros." Com isso em mente, 
somos exortados a relembrar que John Wesley abominava a 
prática da escravidão e sem dúvidas detestaria o impacto do 
racismo sistêmico, da supremacia branca e dos privilégios 
sobre grupos raciais/étnicos ou outros. No entanto, os actos 
insidiosos de escravidão, racismo e descriminação contra 
outras pessoas, em especial membros da Diáspora Africana, 
formaram e in�uenciaram o desenvolvimento do Metodismo 
por toda sua história nos Estados Unidos.

Finalmente, independentemente de nossas conclusões e/
ou estratégias, não deixemos pessoas negras e outras pessoas 
de cor fugirem da luta, ou �car à margem. Viemos de muito 
longe para desistirmos agora. 

Enquanto navegando pela miríade das questões e in-
justiças sociais críticas, sejam elas tradicionalistas, centristas 
ou progressistas, vamos construir o corpo de Cristo para ser-
vir um mundo em dor, tornando, assim A IMU a igreja mais 
relevante em tempos como esse. 

Agora, portanto, �ca resolvido, que a Conferência Geral 
de 2020 da Igreja Metodista Unida tome medidas para manter 
e melhorar nossa identidade como A Igreja Metodista Unida 
ao abraçar uma a�liação completa e diversa que empodere to-
dos os constituintes (leigos e clero), especialmente os grupos 
raciais/étnicos a buscar o estabelecimento e o fortalecimento 
da vida congregacional, empenhando-se no engajamento em 
ministério multicultural, melhores congregações a integrarem 
pessoal diverso e multicultural; e criar uma fórmula equitati-
va quanto as nomeações do clero, incluindo pastores líderes 
de raças misturadas e nomeações de ministérios de extensão. 
Essa resolução fará com que a igreja seja responsável aos seus 
princípios sociais globais e mandatos bíblicos quanto a pes-
soas de cor e o ministério aos pobres, considerando que passa 
por sua transformação para tornar-se a comunidade amada de 
Deus, a incorporar o rico legado, herança e contribuições da 
igreja Negra.

Fica resolvido ainda, que independentemente do que 
façam as igrejas que escolham se des�liar, que façam sob os 
princípios do Jubileu bíblico sem penalidade, retribuição ou 
dano.

No caso das igrejas Negras e outras igrejas raciais/étnicas 
MU sentirem-se levadas à des�liação com A IMU, algumas 
condições abrangendo o princípio do Jubileu devem estar em 
vigor:  

1. Que sejam liberadas as escrituras de propriedade da 
IMU a serem legalmente pertencidas pela congregação sob 
sua escritura de propriedade como um acto de arrependimen-
to e reparação.

2. Todos os Planos Nacionais da IMU, Universidade 
da África a ser totalmente �nanciada pelos próximos doze 
(12) anos, independentemente da nova recon�guração ou 
forma que a igreja possa tomar para garantir a sobrevivên-
cia e o crescimento das congregações restantes, existentes e 
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emergentes, para garantir que os Planos Nacionais continuem 
suas missões e tenham representação e voz total nas decisões 
de políticas da igreja. A igreja continuará, também, a recon-
hecer e apoiar os cinco grupos de conclaves raciais/étnicos 
como entidades o�ciais da igreja.

3. O Jubileu bíblico tornar-se-á a prática normal de liber-
dade e celebração quando cada membro (leigo e clero) passe 
a usufruir de oportunidades justas e igualitárias em todas as 
unidades e áreas de programa da igreja incluindo a paridade 
nas nomeações do clero e nomeações de leigos. 

4. Dívidas de atrasos de repartições e benefícios sejam 
cancelados nas igrejas rurais e urbanas menores a passar por 
crises �nanceiras graves devido às realidades actuais como 
gentri�cação, desemprego, envelhecimento demográ�co, etc.

5. Devem ser estabelecidos programas mais direcciona-
dos e consistentes de recrutamento, formação e empoder-
amento de mais jovens e jovens adultos para compromete-
rem-se a seguir o chamado de ordenação e serviço leigo ao 
ministério. 

6. Crescer para tornar-se a igreja global, em constitu-
ição, organização e espiritualmente: quando em conferência 

e a alocar fundos, que a igreja considere nossas: diferenças 
culturais e políticas singulares que afetam a tomada de de-
cisão na Conferência Geral e �nanciar formas para melhorar 
as comunicações, competências culturais, viagens globais, 
formação do clero e leigos, assim como desenvolvimento de 
programas.

Fica resolvido ainda, que o Jubileu bíblico tornar-se-á a 
prática normal de liberdade e celebração quando cada mem-
bro (leigo e clero) passe a usufruir de oportunidades justas e 
igualitárias em todas as unidades e áreas de programa da igre-
ja incluindo a paridade nas nomeações do clero e nomeações 
de leigos. 

Fundamentação:
Para a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida de 

2020 tomar medidas para manter nossa identidade como A Ig-
reja Metodista Unida e abraçar a�liações totais e diversas que 
empoderem todos os constituintes (leigo e clero), especial-
mente os grupos raciais/étnicos em busca do estabelecimen-
to e fortalecimento de suas igrejas, ministério multicultural, 
melhores congregações integradas e diversas
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¶165.

Número de petição: 20054-CC-¶165-G; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Os Princípios Sociais da Comunidade Mundial

Eliminar ¶ 165 (A Comunidade Mundial dos Princípios 
Sociais) para integrar material noutras secções dos Princípios 
Sociais Revistos.

¶165.

Número de petição: 20732-CC-¶165-G; Henry -Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Princípios Sociais Revistos–164 e 165

Substituir ¶ 164 e ¶ 165 por 
A Comunidade Política
 
Prefácio
“O amor é a consumação da lei, o �nal dos mandamen-

tos”. Coisas muito excelentes são faladas do amor; este é a 
essência, o espírito, a vida de toda virtude. Não é apenas o 
primeiro e grande mandamento, mas é todos os mandamentos 
num só. “Tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é 
agradável” ou honroso; “Se houver alguma virtude, se houver 
algum elogio”, todos estão incluídos nesta palavra,—amor. 
(John Wesley, “A Circuncisão do Coração”)  

O nosso envolvimento em sistemas políticos está en-
raizado no imperativo do evangelho de amar o nosso próxi-
mo, fazer justiça e cuidar dos vulneráveis. Como metodistas 
Unidos, reconhecemos que o amor requer ação política re-
sponsável e engajamento, visando a melhoria da sociedade e 
a promoção do bem comum. Reconhecemos que esse enga-
jamento político exige humildade e atenção à nossa própria 
cumplicidade na perpetuação da injustiça. Também requer 
compaixão, oração e vontade de discernir a orientação de 
Deus.

Cremos no valor inerente a todas as pessoas, que é esta-
belecido através do gracioso acto de criação de Deus e mais 
plenamente revelado no poder da vida, morte e ressurreição 
de Jesus. O entendimento de que as pessoas são criadas à im-
agem de Deus é um tema central nos ensinamentos de John 
Wesley. 

Acreditamos ainda que Deus chama todos os membros 
da família humana a reconhecer e proteger a dignidade e o 
valor de todas as pessoas e a trabalhar pelo bem-estar de toda 

a criação de Deus. Portanto, apoiamos estruturas na igreja e 
na sociedade civil que honram as liberdades e direitos bási-
cos de todos os seres humanos e protegem a criação de Deus. 
Em particular, a�rmamos o importante trabalho das Nações 
Unidas na promoção da paz e segurança, na defesa da digni-
dade e dos direitos humanos e na defesa do desenvolvimento 
sustentável. 

 
Responsabilidades do Governo
 
A. Igreja e Governos
A�rmamos que a igreja e o estado têm papéis vitais e 

distintos a desempenhar em relação à sociedade em geral. 
Embora as relações formais entre comunidades religiosas 
e governos variem de país para país, geralmente a�rmamos 
a independência e a integridade de ambas as instituições, e 
defendemos um relacionamento de respeito mútuo, no qual 
nenhuma instituição procura dominar ou in�uenciar indevi-
damente a outra.

A�rmamos que toda forma de governo está sob o julga-
mento de Deus e, portanto, deve ser responsabilizada por pro-
teger os inocentes, garantir liberdades fundamentais e outras, 
proteger o mundo natural e estabelecer economias justas, eq-
uitativas e sustentáveis.

Instamos os eleitos ou nomeados para cargos públicos 
ou que ocupem outros cargos no governo a agir como líderes 
responsáveis e mordomos da autoridade e dos recursos a eles 
con�ados. Convidamos todos os funcionários do governo a 
aspirarem aos mais altos padrões de pro�ssionalismo, hones-
tidade e integridade. Além disso, instamos todos os governos 
a adotarem políticas e práticas que garantam responsabili-
dade e transparência ao promover e manter a con�ança do 
público. 

Rejeitamos o uso governamental de ameaças, extorsão, 
detenções ilegais, assassinatos extrajudiciais e outras formas 
de coerção para silenciar oponentes políticos e aqueles que 
se opõem a políticas e práticas governamentais ilegais ou 
imorais. De acordo com as leis e ordenanças internacionais, 
protestamos veementemente contra o uso da tortura, escra-
vatura, genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humani-
dade e crimes de agressão por qualquer governo, e exigimos 
que sejam impostas as mais severas sanções internacionais 
nesses casos. 

Embora não acreditemos que as igrejas devam ser a�lia-
das a partidos políticos especí�cos, incentivamos as igrejas a 
falarem ousadamente sobre questões sociais a partir de uma 
perspectiva do evangelho. Acreditamos ainda que as igrejas 
têm o direito e a responsabilidade de educar e equipar os seus 
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membros para serem defensores e�cazes da justiça em todo 
o mundo. 

B. Desobediência Civil
Apoiamos aqueles que, agindo sob as restrições da con-

sciência moral ou convicção religiosa e tendo esgotado to-
das as outras vias legais, se sentem compelidos a desobede-
cer ou protestar contra leis injustas ou imorais. Pedimos aos 
que praticam desobediência civil que o façam sem violência 
e com respeito à dignidade e valor de todos os envolvidos. 
Também apelamos a todos os órgãos governamentais, espe-
cialmente a polícia e quaisquer outras instituições encarre-
gadas de proteger a segurança pública, que deem a formação 
adequada e ajam com moderação e de maneira a proteger os 
direitos básicos e impedir danos emocionais ou corporais às 
pessoas envolvidas em desobediência civil.

C. Justiça restaurativa
Os Evangelhos valorizam a restauração dos relaciona-

mentos corretos (Mateus  18:15-20). Quando os relaciona-
mentos são violados ou rompidos por crimes ou irregulari-
dades, essa restauração é extremamente importante. Portanto, 
exortamos os governos a desenvolver sistemas que enfatizem 
a justiça restaurativa, que exige que as pessoas que cometeram 
crimes consertem suas ofensas e permitam que as vítimas, se 
assim o desejem, compartilhem com os agressores como eles 
foram prejudicados. A justiça restaurativa busca priorizar a 
vítima e sua família. Também procura reparar danos, erros e 
trazer cura para a vítima, para o agressor, para as famílias e 
para a comunidade. 

Instamos congregações, governos e empresas a apoi-
arem programas de reintegração que permitam que aqueles 
que cometeram ofensas recebam aconselhamento, educação, 
treinamento de habilidades, serviço comunitário e outra as-
sistência para ajudá-los a tornarem-se membros contribuintes 
da sociedade. Incentivamos os cidadãos a fazer parceria com 
o pessoal da aplicação da lei nas comunidades locais para cri-
ar alternativas a práticas que enfatizem a retribuição em vez 
da restauração.

D. A Pena de Morte
O nosso compromisso com a dignidade inerente e o 

valor de cada pessoa assim como a nossa posição histórica 
como metodistas unidos nos obriga a opor-nos à pena capi-
tal e à imposição da pena de morte. A pena de morte é uma 
sentença de execução imposta a um indivíduo legalmente 
condenado.

Tragicamente, a pena de morte combina a perda de vidas 
humanas com a tomada deliberada de outra vida. Além disso, 
a administração da pena de morte afeta desproporcionalmente 
as pessoas que vivem na pobreza, as pessoas sem instrução, 
as pessoas que vivem em comunidades raciais e étnicas mar-
ginalizadas e as pessoas com incapacidade mental. Além dis-
so, os modernos avanços da tecnologia mostraram que um 
número signi�cativo de pessoas é injustamente condenado 
pelos crimes pelos quais foram acusados. Tais injustiças nos 

levam a questionar a aplicação justa da pena de morte e sua 
congruência com o direito fundamental a um tratamento justo 
e igual nos termos da lei.

Por isso, pedimos a abolição da pena de morte e exorta-
mos indivíduos e congregações a se educarem sobre a posição 
histórica da Igreja Metodista Unida e de seus predecessores, 
especialmente a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos. Além 
disso, pedimos aos pastores e congregações que se compro-
metam a ministrar àqueles que perderam seus entes queridos 
em crimes violentos e a apoiar as famílias sem julgamento 
enquanto navegam pelas demandas concorrentes de justiça, 
compaixão e cura.

E. Justiça criminal 
John Wesley fez uma campanha incansável por melhores 

condições para os prisioneiros. Uma vez, num período de nove 
meses, ele pregou pelo menos sessenta e sete vezes em várias 
prisões. Ele lamentou as condições deploráveis sob as quais a 
maioria dos prisioneiros da época vivia. Reivindicando essa 
herança, a�rmamos o estado de direito, a garantia das liber-
dades e direitos civis e o acesso igual à justiça para todas as 
pessoas. Condenamos a execução discriminatória ou qualquer 
abuso de poder por motivos de tribo, etnia, língua materna, 
país de origem, desvantagem económica, género, orientação 
sexual, incapacidades ou estatuto de cidadania. Incentivamos 
o monitoramento sistémico de preconceitos e parcialidades 
em todos os sistemas de justiça criminal. Também apoiamos o 
acesso à representação legal competente de pessoas acusadas 
e/ou condenadas por atos criminosos.

Acreditamos que os infratores devem ser responsabi-
lizados por ações criminosas, particularmente aquelas que 
resultam em perda de vidas ou meios de subsistência; por-
tanto, apoiamos medidas que previnem, impedem ou elimi-
nam crimes e separam criminosos perigosos. Ao insistir na 
prestação de contas, também estamos comprometidos com 
sentenças justas e proporcionais e com o tratamento humano 
daqueles que estão presos. Apoiamos fortemente programas 
em prisões projetados para promover a reabilitação e a restau-
ração de reclusos. Não acreditamos que as prisões devam ser 
empresas com �ns lucrativos.

Nas nossas comunidades, apoiamos medidas destinadas 
a lidar com as causas profundas do crime, incluindo a pobre-
za e a falta de oportunidades educacionais, atividades recre-
ativas, tratamento e aconselhamento sobre toxicodependên-
cias, serviços de saúde mental e formação laboral. Apoiamos 
iniciativas destinadas a promover interações positivas entre 
a aplicação da lei e membros de comunidades locais. Além 
disso, incentivamos os esforços para reintegrar as pessoas que 
foram libertadas da prisão de volta à comunidade, incluin-
do a oferta de oportunidades de emprego, a restauração dos 
direitos de voto e, quando adequado, a selagem de registos 
criminais.

Encorajamos as igrejas a estarem em ministério com 
aqueles que estão encarcerados, advogando por essas pessoas 
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e também pela reforma da justiça criminal. Como pessoas per-
doadas, os cristãos devem combater o estigma frequentemente 
associado às pessoas que estão na prisão. Aplaudimos o en-
volvimento de muitos metodistas unidos em ministérios pen-
itenciários, centrados no culto, na educação e na reabilitação.

F. Guerra e Serviço militar
A igreja deplora a guerra e todas as outras formas de con-

�ito violento e insta à solução pací�ca de todas as disputas. 
Ansiamos pelo dia em que não vai existir mais guerra e em 
que as pessoas vivam juntas em paz e justiça.

Rejeitamos o uso da guerra como instrumento de políti-
ca externa e insistimos em que todos os meios pací�cos e 
diplomáticos de resolução sejam esgotados antes do início 
dos con�itos armados. Da mesma forma, nos opomos à cres-
cente dependência de ataques preventivos, a menos que se 
demonstre claramente que são proporcionais em resposta, de-
limitados em baixas humanas e empreendidos em resposta a 
ameaças claras e imediatas à vida humana. Lamentamos que, 
num mundo onde muitos vivem na pobreza, os governos con-
tinuem dedicando enormes recursos à preparação e à con-
dução de guerras. Estamos especialmente angustiados com a 
proliferação de armas nucleares e pedimos não apenas o �m 
de sua produção, mas a sua completa eliminação.

Os cristãos têm lutado com a questão da guerra desde os 
tempos de Jesus. Alguns cristãos argumentam historicamente 
que a guerra e outros actos de violência nunca são aceitáveis, 
enquanto outros crentes a�rmam que às vezes é necessário 
pegar em armas em legítima defesa ou defender os inocentes 
e impedir agressões não controladas, tirania e genocídio.

Instamos todos os metodistas unidos a examinar as suas 
próprias consciências e buscar sinceramente a orientação de 
Deus quando se trata de assuntos de serviço militar. Honramos 
e oferecemos apoio àqueles que escolhem o serviço militar 
como resultado de convicção pessoal e exortamos a que cum-
pram os seus deveres em harmonia com os princípios da fé 
cristã e de acordo com as leis das Convenções de Genebra. 

Também honramos e apoiamos o testemunho de paci�s-
tas cujas consciências e convicções religiosas os impedem 
de servir nas forças armadas ou os limitam a assumir papéis 
não combatentes. As raízes de tais convicções paci�stas estão 
bem estabelecidas nas posições históricas da Igreja Metodista 
Unida e seus predecessores. Opomo-nos ao serviço militar 
obrigatório e instamos os governos a abolir essa prática e, em 
vez disso, permitir que aqueles que optam por não servir nas 
forças armadas cumpram os termos do serviço comunitário 
ou contribuam de outras maneiras criativas. 

Como uma Igreja, comprometemo-nos a apoiar todas as 
pessoas enquanto discernem a melhor forma de modelar o 
exemplo não-violento de Jesus. A Igreja apoia e guia aque-
les que servem nas forças armadas; aqueles que são objetores 
de consciência; veteranos que vivem com lesões físicas, psi-
cológicas, espirituais e morais; e famílias de pessoas afetadas 
pelo serviço militar. Instamos a Igreja a cuidar e trabalhar pela 

justiça sistémica para todas as pessoas afectadas pela guerra 
e advogar pela manutenção da paz e pela transformação de 
con�itos globais e locais em con�itos não-violentos. 

Direitos e liberdades básicas
Declaramos que todos os indivíduos, independentemente 

das suas circunstâncias ou posição social, têm direito aos dire-
itos e liberdades humanos básicos. Esses direitos estão funda-
mentados no ato gracioso de Deus na criação (Génesis 1:27), 
e são revelados plenamente na encarnação de Jesus do amor 
divino. Como igreja, trabalharemos para proteger esses dire-
itos e liberdades dentro da igreja e para reformar as estruturas 
da sociedade de forma a garantir que todo ser humano possa 
prosperar.

Conforme estabelecido na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e em outros importantes tratados internacio-
nais, os direitos e liberdades básicos incluem o direito à vida, 
liberdade e segurança, bem como a igualdade de tratamento 
perante a lei e liberdade de detenção ilegal. As liberdades adi-
cionais incluem os direitos a julgamento justo, privacidade, 
assembleia pública, liberdade de expressão, democracia, ali-
mento e abrigo. Além disso, os trabalhadores têm o direito de 
se envolver em negociações colectivas, receber justas compen-
sações e trabalhar em ambientes seguros e saudáveis.

Direitos exigem responsabilidades. Instamos indivíduos, 
congregações e outros órgãos da igreja a advogar vigorosa-
mente não apenas pelos seus próprios direitos, mas também 
pelos direitos daqueles que não têm voz ou cujas vozes não 
são ouvidas na sociedade. Os governos devem ser respons-
abilizados por garantir os direitos e liberdades humanos; 
tais responsabilidades incluem garantir que todas as pessoas 
tenham acesso a educação acessível e de alta qualidade, in-
dependentemente de idade, sexo, etnia, status económico ou 
qualquer outro marcador de divisão. 

Condenamos todas as tentativas de negar aos indivídu-
os os seus direitos ou liberdades básicas ou de despojar os 
seres humanos de sua dignidade e valor inerentes. Portanto, 
rejeitamos na igreja e na sociedade em geral qualquer ato de 
discriminação, ódio ou violência contra indivíduos ou gru-
pos com base em origem nacional, a�liação tribal, etnia, 
idade, identidade de género, status de incapacidade, condição 
económica, orientação sexual, religião a�liação ou outros fa-
tores. Além disso, em face dos erros históricos perpetrados 
contra os povos indígenas, os africanos escravizados e outros 
grupos marginalizados, pedimos con�ssão e arrependimento 
francos, além de atos concretos de reparação para corrigir as 
formas passadas e presentes de injustiça social.

A. Cuidados de Saúde
A�rmamos os cuidados de saúde como um direito hu-

mano básico e prometemos trabalhar para ampliar o acesso 
a todas as formas de tratamento médico, incluindo cuidados 
preventivos, terapêuticos e paliativos. Metade da população 
mundial não tem acesso a cuidados de saúde e um núme-
ro crescente de pessoas que têm acesso enfrenta maiores 



266  DCA Edição Avançada

despesas médicas para si ou para os seus entes queridos, 
empurrando-os para a pobreza. Para enfrentar essas reali-
dades dolorosas, instamos os metodistas unidos a unirem es-
forços visando a criação de sistemas que forneçam proteção 
abrangente à saúde para todos. Além disso, acreditamos que 
todos têm direito a condições de vida decentes, incluindo 
comida e água adequadas, moradia segura e um ambiente 
saudável.

Os cuidados de saúde como direito humano também 
signi�cam que clínicas, hospitais e serviços e tratamentos 
médicos devem ser acessíveis, estar disponíveis e ser de boa 
qualidade. Eles também devem estar disponíveis quando e 
onde forem necessários e ser proporcionados de forma eq-
uitativa. Apelamos aos governos, empresas, igrejas e insti-
tuições da sociedade civil para que cooperem para garantir 
que todo o ser humano tenha acesso a serviços e tratamentos 
médicos.

Além disso, pedimos aos governos nacionais e organi-
zações internacionais de saúde e grupos médicos que tra-
balhem de forma cooperativa e rápida para lidar com pan-
demias globais como o HIV/AIDS, bem como com surtos de 
doenças contagiosas que ameaçam a saúde e o bem-estar de 
países e regiões inteiros. Como igreja, apoiamos outras me-
didas e iniciativas para melhorar a saúde humana, incluindo 
investimentos em cuidados preventivos, boa nutrição, pesqui-
sa contínua em prevenção e tratamento de doenças infeccio-
sas, saúde pré e pós-natal e tratamento de toxicodependên-
cias a pedido. Elogiamos as igrejas que estão envolvidas nos 
ministérios comunitários de saúde.

B. Crianças e jovens
Apelamos à igreja e à sociedade que apoiem e advoguem 

pelo bem-estar de todas as crianças e jovens e pela sua se-
gurança, educação, agência, educação e participação na vida 
da igreja e da comunidade. Condenamos as práticas destru-
tivas de negligência, abuso, sequestro, exploração, trá�co 
de seres humanos, uso de crianças em con�itos armados e 
prisão. Reconhecemos que os autores de abuso ou ameaça 
estão geralmente em posições de poder. Nós os responsabili-
zamos pelas suas ações, sejam pais e familiares, professores, 
clérigos ou líderes congregacionais ou públicos. 

Apelamos à igreja para se posicionar �rmemente contra a 
detenção de crianças e desa�amos políticas que negam dire-
itos básicos aos jovens ou os discriminam com base na iden-
tidade de género, etnia, habilidades, status económico, orien-
tação sexual, status migratório, religião ou origem nacional. 
Além disso, instamos as pessoas em posições de autoridade 
e poder a apoiar e incluir os jovens na tomada de decisões e 
na contribuição dos seus dons em todos os níveis da igreja e 
da sociedade.

C. Os Anciãos e o Envelhecimento
Os anciãos têm muito para dar. Instamos a igreja, os 

governos e os órgãos cívicos a disponibilizar oportunidades 
contínuas para que estes participem da família humana e 

contribuam para a obra de Deus no mundo. Os idosos também 
têm o direito de apoiar e proteger contra as vulnerabilidades 
do envelhecimento, expressas em disparidades económicas, 
práticas de herança injustas, assistência médica pública in-
adequada e negligência sistémica com base em género, etnia, 
habilidades e condições económicas. 

Instamos a igreja, os governos e a sociedade civil a desen-
volver e aprovar políticas e programas sociais que atendam 
às necessidades e direitos das pessoas à medida que envel-
hecem. Apoiamos políticas sociais que integram idosos na 
vida da comunidade e garantem recursos para seu bem-estar, 
incluindo oportunidades de emprego não-discriminatórias, 
oportunidades educacionais e de serviço, assistência médica 
e moradia acessíveis, proteção contra exploração económica 
ou psicológica e cuidados e assistência pública de alta quali-
dade para idosos. A�rmamos a autodeterminação dos idosos, 
vivendo independentemente ou em famílias ou instituições, e 
condenamos violações da sua qualidade de vida por meio de 
medicamentos desnecessários ou restrições à sua participação 
e agência social.

D. Mulheres e raparigas
A�rmamos que os dons das mulheres e das raparigas 

são vitais para a criação de Deus e fazem importantes con-
tribuições à igreja e à sociedade. Apoiamos a igualdade de 
oportunidades e direitos para todas as mulheres e raparigas, 
independentemente da sua origem nacional, cor, etnia, orien-
tação sexual, religião, capacidade física ou outras característi-
cas.

Para garantir esses direitos, imploramos à igreja, gover-
nos e instituições cívicas que desenvolvam estruturas e políti-
cas mais equitativas e reconheçam o valor, a sabedoria e as 
preocupações das mulheres. Todas as mulheres têm direito 
à igualdade de oportunidades educacionais, protecção de 
seus corpos, justiça reprodutiva, direitos e responsabilidades 
parentais, emprego e remuneração e promoção equitativas. 

A�rmamos a dignidade e o valor de todas as mulheres e 
raparigas e instamos a igreja, os governos e os órgãos cívi-
cos a nutrir o seu potencial de liderança e a aumentar as suas 
oportunidades de liderança em todos os aspectos da vida so-
cial e da igreja. Pedimos aos mesmos órgãos que garantam 
os seus direitos de viver livres de expectativas de género que 
limitem o seu pleno desenvolvimento como seres humanos e 
de assédio, discriminação, violência, abuso doméstico ou no 
trabalho, trá�co de seres humanos e outras formas de violên-
cia de género em todos tempos e lugares. No sentido mais 
forte possível, instamos a igreja e todos os órgãos políticos e 
civis a adoptarem políticas que promovam e protejam o sta-
tus e o papel das mulheres e raparigas em todas as facetas 
da vida, para que possam prosperar e contribuir com os seus 
dons para o bem-estar da sociedade.

E. Homens e meninos
A�rmamos que homens e rapazes fazem importantes 

contribuições tanto à igreja como à sociedade. Apoiamos a 
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igualdade de oportunidades para todas as mulheres e rapari-
gas, independentemente da sua origem nacional, cor, etnia, 
orientação sexual, religião, capacidade física ou outras car-
acterísticas. 

Para garantir esses direitos, oportunidades e protecções, in-
stamos a igreja, os governos e as instituições civis a desenvolver 
estruturas e políticas equitativas para garantir que a dignidade 
e o valor de todos os homens e rapazes sejam reconhecidos e 
a�rmados. Pedimos ainda que os direitos de homens e rapazes 
sejam salvaguardados na educação, emprego, remuneração e 
promoção e nos direitos e responsabilidades parentais.

Pedimos aos mesmos órgãos que garantam os seus direit-
os de viver livres de assédio, discriminação, violência, abuso 
doméstico ou no trabalho, trá�co de seres humanos, expec-
tativas de género e outras formas de violência de género em 
todos tempos e lugares. Incentivamos a criação de oportuni-
dades para que seu potencial de liderança seja nutrido, a �m 
de que possam prosperar e contribuir com seus dons para o 
bem-estar da sociedade.

F. Comunidades indígenas, nativas e aborígenes
Apoiamos os direitos das comunidades indígenas, nati-

vas e aborígenes e a�rmamos que, como todas as pessoas, 
eles devem receber os direitos básicos estabelecidos na 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Condenamos 
atos de genocídio contra os povos indígenas e pedimos que 
os tratados e contratos do governo com os povos indígenas e 
aborígenes sejam honrados e cumpridos.

Juntamo-nos aos povos e tribos indígenas para exigir que 
os seus direitos de exercer a soberania nacional sejam respeit-
ados pelos governos e tribunais. Apoiamos os esforços dos 
povos indígenas para revitalizar as suas línguas e culturas em 
face de esforços conjuntos para assimilá-las nas sociedades 
tradicionais. Reconhecemos que os povos indígenas, nativos 
e aborígenes têm o direito de controlar a sua terra, água e out-
ros recursos, e condenamos qualquer tentativa de apreensão 
forçada desses recursos ou de remoção forçada de povos indí-
genas dos seus territórios.

G. Migrantes, imigrantes e refugiados
A�rmamos a dignidade, valor e direitos de migrantes, imi-

grantes e refugiados, incluindo pessoas deslocadas e apátridas. 
Ao fazê-lo, reconhecemos que o mundo hoje está a enfrentar 
uma crise sem precedentes relacionada com o deslocamen-
to de um grande número de pessoas devido a fatores como 
guerras em andamento e outras hostilidades, intervenções 
estrangeiras, fome e desnutrição generalizadas, aquecimento 
global e mudanças climáticas, e o fracasso dos estados-nação 
em proteger e cuidar adequadamente dos seus povos.

Reconhecemos que as pessoas deslocadas são particular-
mente vulneráveis, pois o seu estatuto “entre duas realidades” 
proporciona-lhes, de um modo geral, poucas protecções e 
benefícios, deixando-as vulneráveis à exploração, violência 
e abuso. Instamos os metodistas unidos a acolherem mi-
grantes, refugiados e imigrantes nas suas congregações e a 

se comprometerem a fornecer apoio concreto, incluindo aju-
da na navegação de políticas de imigração restritivas e mui-
tas vezes demoradas e assistência na obtenção de alimentos, 
moradia, educação, emprego e outros tipos de apoio.

Opomo-nos a todas as leis e políticas que tentam crim-
inalizar, desumanizar ou punir indivíduos e famílias deslo-
cados com base no seu status de migrantes, imigrantes ou 
refugiados. Além disso, condenamos as tentativas de deter as 
pessoas deslocadas e mantê-las em condições desumanas e 
insalubres. Desa�amos políticas que exigem a separação de 
famílias, especialmente pais e �lhos menores, e nos opomos 
à existência de centros de detenção com �ns lucrativos para 
tais propósitos.

H. Pessoas com incapacidades
A�rmamos toda a humanidade e reconhecemos os dons 

das pessoas que vivem com incapacidades. Pedimos a elimi-
nação de todas as barreiras que impedem as pessoas com in-
capacidades de participarem plenamente da vida das congre-
gações locais e da sociedade em geral. Embora nenhum termo 
tenha obtido aceitação universal em toda a nossa conexão 
global, “pessoas com incapacidades” refere-se a um amplo 
grupo de pessoas que vivem com condições ou desa�os cog-
nitivos, físicos, de desenvolvimento, sensoriais, neurológicos, 
intelectuais e psicológicos distintos. 

Lamentamos que a igreja frequentemente tenha estigma-
tizado e discriminado pessoas com incapacidades, impondo 
rótulos com conotações negativas, falhando em abrir espaço 
na vida da igreja para toda a gama do povo de Deus e inter-
pretando palavras como “cego”, “coxo” e “surdo” de modo 
pejorativo. Por esse motivo, as pessoas com incapacidades são 
frequentemente demitidas ou subvalorizadas, tanto na igreja 
quanto na sociedade civil. Em resposta, chamamos a igreja 
a atos de arrependimento, escuta sincera e a um ministério 
colaborativo com pessoas com incapacidades, para que es-
tas possam contribuir com a sua sabedoria e dons à missão 
e ministério das congregações locais e de outros órgãos da 
igreja.

Da mesma forma, exortamos a sociedade civil, as empre-
sas e os líderes do governo a trabalharem na remoção de todas 
as barreiras e a proporcionar oportunidades para as pessoas 
com incapacidades de fazerem as suas contribuições únicas a 
toda a sociedade. Apelamos à proteção dos direitos de todas 
as pessoas com incapacidades, incluindo os direitos a cuida-
dos de saúde, emprego, educação, habitação e transporte, e à 
liberdade da discriminação. 

I. Orientações sexuais e identidades de género
Porque todas as pessoas são de valor sagrado e certos di-

reitos humanos básicos são devidos a todos, estamos compro-
metidos em apoiar os direitos, liberdades e proteções iguais 
de todas as pessoas, independentemente da orientação sexual 
ou identidade de género. Achamos tratar-se de casos claros 
de igualdade e justiça ao protegermos as reivindicações jus-
tas, dos que detêm recursos materiais, pensões, relações de 
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tutor, procurações mútuas e outras reivindicações legais par-
tilhadas que normalmente requerem relações contratuais que 
envolvem contribuições, responsabilidades e obrigações par-
tilhadas assim como protecção igual perante a lei. Além disso, 
como em muitos países as minorias sexuais e de género são 
desproporcionalmente afetadas por estigmas sociais, discrim-
inação, coerção e violência, pedimos que as igrejas, governos, 
empresas e organizações cívicas façam tudo ao seu alcance 
para combater esse tratamento injusto e promover direitos e 
proteções iguais para todos.

J. Minorias religiosas
A�rmamos o direito das minorias religiosas de adorar 

em paz e de exercer a sua fé sem medo de discriminação ou 
de perseguição. Condenamos ações de qualquer indivíduo, 
grupo ou organização que denigram ou depreciem os que 
pertencem a outra fé. Como cristãos, consideramos tais ati-
tudes e ações antitéticas à ordem de Jesus de amar o próx-
imo. 

Instamos governos, empresas, igrejas e outras institu-
ições da sociedade civil a tomarem medidas concertadas para 
preservar e proteger os direitos de todas as pessoas religio-
sas. Objetamos contra qualquer forma de discriminação e 
intolerância em relação a minorias religiosas, incluindo leis 

que proíbem roupas e símbolos religiosos e declarações de 
funcionários públicos que incitam à intolerância, ódio e vi-
olência. Apelamos à cobertura responsável dos meios de co-
municação às religiões e condenamos a disseminação de es-
tereótipos e inverdades sobre minorias religiosas.

Apoiamos o direito de todas as pessoas religiosas de 
praticar a sua fé, livres de restrições legais, políticas e �nan-
ceiras injusti�cadas e desnecessárias. Também apoiamos o 
direito de as pessoas escolherem a sua própria fé e rejeitamos 
tentativas de impor crenças às pessoas ou coagi-las ou ma-
nipulá-las para que se juntem ou permaneçam parte de uma 
tradição religiosa quando decidiram se afastar da mesma. A 
crença religiosa individual não deve ser usada para negar di-
reitos humanos básicos. 

Fundamentação:
Essa petição substitui a ¶ 164 e remove a ¶ 165 A comu-

nidade mundial, a essência que tem sido incorporada através 
da revisão. A petição enfatiza sua relevância global e a fun-
damentação teológica. Para a revisão completa da proposta e 
dos antecedentes do processo, consulte o "Relatório e Adendo 
dos Princípios Sociais” presente no
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Resoluções Propostas

R6111.

Número de petição: 20554-CC-R6111-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Oposição a assentamentos israelitas 
em terras palestinianas

Alterar a 4.ª frase no 2.º parágrafo:
Mudar Somos contra os governos mudar suas embaixa-

das para Jerusalem é como um impedimento à paz justa e 
duradoura.

Alterar o 5.º parágrafo:
Considerando que, a con�scação das terras palestinianas 

para a construção de assentamentos e para a criação de um 
muro de separação em terras palestinianas viola os direitos 
humanos, subverte o processo de paz, destrói a esperança dos 
israelitas e dos palestinianos que estão a trabalhar para e dese-
jam a paz e semeia uma sensação de desespero que só pode 
levar a mais violência; e

Alterar o 10.º parágrafo:
Considerando que organizações de direitos humanos têm 

documentado que doadores privados estrangeiros, incluindo 
indivíduos judeus e cristãos e organizações sem �ns lucrati-
vos, têm fornecido apoio �nanceiro para assentamentos ile-
gais e que algumas dessas doações são dedutíveis de impos-
tos; e 

Alterar o 11.º parágrafo:
Considerando que, a igreja continua a trabalhar com 

organismos ecuménicos e inter-religiosos para defender a 
autodeterminação palestiniana e o �m da ocupação israelita, 
para a�rmar o direito de Israel a existir dentro de frontei-
ras seguras, para a�rmar o direito de retorno dos refugiados 
palestinianos sob o direito internacional, para fomentar o 
desarmamento de toda a região; apelar aos israelitas e pal-
estinianos para colocaram termo às violações dos direitos 
humanos e ataques a civis, tais como assassinatos e atenta-
dos suicidas e apelar ao governo dos EUAtodos governos 
que inicie um embargo de armas em toda a região do Médio 
Oriente;

Alterar o 12.º parágrafo:
Portanto, �ca resolvido, que a Igreja Metodista Unida se 

opõe à continuação da ocupação militar da Cisjordânia, Gaza 
e Jerusalém Oriental, e também os Montes Golã na Síria, à 
con�scação de terras palestinianas e dos recursos hídricos, 
à destruição de casas palestinianas, ao bloqueio contínuo 
de Gaza onde mais da metade dos residentes são crianças, 
à detenção de crianças palestinianas – muitas vezes sem ju-
lgamento –à construção contínua de assentamentos judaicos 

ilegais e a qualquer visão de uma "Grande Israel", que inclui 
os territórios ocupados e toda a Jerusalém e seus arredores.

Alterar o 14.º parágrafo:
Fica resolvido ainda, que exortamos os EUAtodos gover-

nos a acabarem com a ajuda militar, transferência de armas e 
venda de armas na região, e segundoacabar todas as compras 
de armas de empresas do Médio Oriente, e redistribuir a grande 
quantidade de ajuda militar agora dada à Israel e ao Egipto 
para �nanciar a saúde humanitária e o trabalho educacional 
tal como o da Agência das Nações Unidas de Assistência aos 
Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA), para 
apoiar os esforços de desenvolvimento económico das orga-
nizações não governamentais na região, incluindo instituições 
religiosas, grupos de direitos humanos, sindicatos e grupos 
pro�ssionais dentro das comunidades palestinianas.

Alterar o 16.º parágrafo:
Apelamos também à Autoridade Palestiniana e a todos 

os líderes religiosos e políticos palestinianos que continuem 
a condenar publicamente a violência contra civis israelitas e 
a utilizar actos de desobediência não violentos para resistir à 
ocupação e aos assentamentos ilegais.

Alterar o 18.º parágrafo:
Pedimos a todos as empresas que lucram com e/ou 

apoiam os assentamentos através das suas actividades de 
negócio para os examinarem e cessarem qualquer negócio 
que contribua para violações graves do direito internacional, 
promova a discriminação sistémica ou de outra forma apoie a 
ocupação militar em curso ou tentativa de anexação. 

Alterar o 19.º parágrafo:
A Igreja Metodista Unida não apoia um boicote aos pro-

dutos fabricados em Israel. A nossa oposição é para com pro-
dutos fabricados por empresas israelitas cuja sede se situe em 
territórios palestinianos ocupados. 

Fundamentação:
Essa petição actualiza a Resolução N.º 6111 a expirar que 

a�rma nossa abordagem não violenta aos direitos iguais e paz 
justa para todos em Israel/Palestina. Essa petição clama pelo 
�m das transferências de armas ao Médio Oriente, defenden-
do os direitos das crianças Palestinianas, e o �m do bloqueio 
de dois milhões de habitantes em Gaza, metade das quais são 
crianças.

R6112.

Número de petição: 20553-CC-R6112-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 
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Resoluções das Nações Unidas sobre 
o con�ito Israel–Palestina

Rever o parágrafo 1:
CONSIDERANDO QUE, as negociações entre o Estado 

de Israel e a Autoridade Nacional Palestiniana ainda não al-
cançaram uma paz justa e duradoura para o povo Palestiniano 
ambos povos; e

Rever o parágrafo 3:
CONSIDERANDO QUE, A IMU nos Princípios Sociais 

reconhece e a�rma o papel das Nações Unidas na resolução 
justa e duradoura do desse con�ito, “A acreditar que a justiça 
internacional exige a participação de todos os povos, endos-
samos as Nações Unidas e os seus órgãos relacionados e a 
Corte International de Justiça como os melhores instrumentos 
existentes actualmente para alcançar um mundo de justiça e 
lei”. (¶ 165D), e 

Rever o parágrafo 6:
CONSIDERANDO QUE, por mais de 4050 anos o gover-

no de Israel tem mantido a sua ocupação militar de Jerusalém 
Oriental, Cisjordânia e Gaza e o con�sco de cada vez mais 
terras Palestinianas para assentamentos ilegais numa directa 
violação das resoluções da ONU assim como as resoluções da 
Conferência Geral Metodista Unida; e 

Rever o parágrafo 9:
CONSIDERANDO QUE, Maio de 20122020 marca mais 

de 7060 anos desde o estabelecimento do Estado de Israel 
assim como a desapropriação de mais de 750.000–900.000 
Palestinianos que ainda buscam pelos seus direitos humanos 
na totalidade, e 

Rever o parágrafo 14:
Fica assim resolvido, que A Igreja Metodista Unida apela 

aos Estados Unidos, como um e todos membro permanentes 
do Conselho de Segurança da ONU, a aceitarem a autoridade 
das resoluções do Conselho de Segurança, de se absterem 
ao veto das resoluções, e a cumprirem as Resoluções 242, 
e 338, e 2334 do Conselho de Segurança assim como todas 
as resoluções relevantes da ONU e as decisões do Tribunal 
Internacional de Justiça, que apresentam as estruturas para 
trazer um �m justo e permanente desse con�ito.

Fundamentação:
Essa petição actualiza a Resolução No. 6112 a expirar 

baseando-se nos princípios centrais da lei internacional e nas 
resoluções das NU como o fundamento para igualdade e paz 
justa para todos em Israel e na Palestina.

R6117.

Número de petição: 20552-CC-R6117-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Acabar com a impunidade nas Filipinas

Excluir a resolução N.º 6117, Acabar com a impunidade 
nas Filipinas.

Fundamentação:
Essa petição propõe a exclusão da Resolução N.º 6117, 

“Acabar com a impunidade nas Filipinas”, visto que os seus 
pontos principais foram incorporados na revisão proposta da 
Resolução No. 6118 “Filipinas: governação democrática, di-
reitos humanos e o processo de paz”.

R6118.

Número de petição: 20551-CC-R6118-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Filipinas: governação democrática, direitos 
humanos e o processo de paz

Reescrever:
Assim a justiça retrocede; / e a sabedoria longe, / por-

quanto a verdade tombou na praça, / e a honestidade não 
consegue mais entrar na cidade. / Não mais se encontra / 
a rectidão em parte alguma e quem se aparta do mal é víti-
ma 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! Tu que assassinas os profetas 
e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes Eu quis 
reunir  os teus �lhos, como a galinha acolhe os seus pintain-
hos debaixo das suas asas. Mas tu não querias isso.” (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 partilhamos como uma sociedade ordenada. É um im-
perativo 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 inscri-
tos no ser de cada pessoa, pois fomos criados à verdadeira 
imagem de Deus. Para que os direitos humanos tenham sig-
ni�cado, necessitam de ser atentamente defendidos; quan-
do 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 observamos 
a institucionalização de uma cultura de impunidade, onde 
os que violam os direitos humanos dos outros são capazes 
de escapar de investigações e acusações" (Rev. Fr. Rex R. 
B. Reyes, vice-presidente, Plataforma da Paz Ecuménica 
Filipina, e antigo Secretário Geral, Conselho Nacional das 
Igrejas nas Filipinas).
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A nossa preocupação: Intensi�car a impunidade entre a 
militarização crescente nas Filipinas

A Igreja Metodista Unida está cada vez mais alarmada e 
preocupada com as violações intensi�cadas dos direitos hu-
manos nas Filipinas. Essas violações que ocorrem no âmbito 
do enquadramento permanente da doutrina militar e luta con-
tra a insurreição dos EUA, e o reavivamento da retórica de 
uma “guerra contra as drogas”, assumem a forma desenfreada 
de mortes extra-judiciais, execuções sumárias, raptos, tortura, 
detenções políticas arbitrárias e prolongadas e desapareci-
mentos forçados. 

As Filipinas rati�caram todos os tratados principais de di-
reitos humanos internacionais da ONU vigentes actualmente, 
excepto pela Convenção Internacional para a Protecção 
de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) está 
consagrada na sua Constituição. Infelizmente, as protecções 
que esses tratados e declarações dariam a cada ser humano 
estão a ser arbitrariamente negadas, e com impunidade, nas 
Filipinas.

Desde o início do mandato de Rodrigo Roa Duterte como 
presidente, as vítimas de violações de direitos humanos alca-
nçaram um total de mais de 20.000 mortes extrajudiciais na 
guerra contra as drogas sob sua administração, 216 mortes 
extrajudiciais por motivos políticos, 100 vítimas de tortura, 
2.000 prisões ilegais, 540 prisioneiros políticos e 447.000 de-
slocadas por operações militares e bombardeios (Comissão 
dos Direitos Humanos, Dez. 2018; Relatório de Karapatan, 
Novembro de 2018).

Esses exemplos distinguem as Filipinas como o país com 
os mais altos níveis de impunidade, de acordo com os Índices 
de Impunidade Global de 2017 emitidos pela Universidad de 
las Americas Pueblas no México e o Comité para Protecção 
dos Jornalistas. De acordo com o Relatório Anual do Projecto 
de Localização de Con�itos Armados e Dados de Eventos 
(ACLED) com base nos EUA de 2018, mais civis foram mor-
tos nas Filipinas durante aquele ano do que no Iraque, Somália 
ou na República Democrática do Congo. O relatório enfati-
zou que a “letalidade da 'Guerra às Drogras' do Presidente 
Rodrigo Duterte é uma campanha de terror do estado” 
(<https://www.acleddata.com/wp-content/uploads/2019/01/
ACLED-2018-The-Year-in-Review_Final_Pub-1.pdf> acedi-
do em 7 de Março de 2019).

O número de mortes na “guerra às drogas” do governo 
nas mãos da polícia e por indivíduos desconhecidos é alar-
mante. Existem inúmeros relatórios quanto ao número de 
baixas que foram mortos sem o devido processo – desde mais 
de 5.000 a cerca de 23.000. Independentemente do número 
real, uma vida morta já é demais. Mais ainda, as mortes não 
foram devidamente investigadas e tampouco os agressores 
identi�cados, condenados ou apreendidos. 

No seu relatório em Dezembro de 2018, o Relator 
Especial da ONU sobre a Situação dos Defensores dos 
Direitos Humanos, Michel Forst, sublinhou que a campanha 
mortal do governo Filipino contra as drogas ilegais “criou um 
clima de insegurança e impunidade para as mortes extrajudi-
ciais que afeta os defensores dos direitos humanos”. A citar 
números e relatórios de vários grupos de direitos humanos, 
observou em especial que aqueles que se deparam com riscos 
mais altos são os que defendem os direitos dos agricultores, 
direitos sobre a terra e o meio ambiente, direitos dos cam-
poneses, direitos dos indígenas e direitos trabalhistas. Forst 
declarou também que activistas, políticos alinhados à esquer-
da, jornalistas e advogados estão também sujeitos aos mais 
altos níveis de ataques e ameaças. 

Forst apelou ao governo para desenvolver “mecanismos 
de protecção” para garantir a segurança dos defensores dos di-
reitos humanos e exortou ao governo “cessar imediatamente a 
estigmatização pública dos defensores dos direitos humanos, 
o que pode incitar os agressores a agir contra eles, e em vez 
disso, reconhecer publicamente a legitimidade e importância 
de seus trabalhos”. Também apelou ao governo para "rever e 
desistir do uso de medidas contra insurreições que resultem 
em mortes extrajudiciais, desaparecimentos forçados e vio-
lações dos direitos humanos. 

Forst pediu também ao governo para "… rea�rmar o 
compromisso do estado de direito e garantir que as violações 
dos direitos humanos sejam devidamente investigadas, inclu-
sive aquelas cometidas alegadamente por actores do estado, a 
responsabilizar os agressores e mitigar a cultura de impuni-
dade" (<https://www.protecting-defenders.org/sites/protect 
ing-defenders.org/�les/UNSR%20HRDs-%20World%20re-
port%202018.pdf>. Acedido em 27 de Janeiro de 2019).

A Global Witness relatou que 48 defensores ambien-
tais, os mais importantes na Ásia, foram mortos no país em 
2017, dos quais quase metade estavam ligados às lutas con-
tra o agro-negócio. Eles citaram em particular o massacre de 
oito pessoas indígenas no Lago Sebu em Cotabato do Sul, na 
ilha de Mindanao. A comunidade estava a resistir à invasão 
de uma plantação de café. O relatório sublinhou ainda que a 
postura agressiva contra os direitos humanos do Presidente 
Rodrigo Duterte e uma presença militar renovada nas regiões 
ricas em recursos estão a alimentar a violência (<https://
www.globalwitness.org/en-gb/campaigns/environmental-ac 
tivists/defenders-annual-report/>. Acedido em 21 de Janeiro 
de 2019). 

A Análise Global de 2018 dos Front Line Defenders de-
clarou também que 39 defensores de direitos que estavam a 
trabalhar para os defensores da terra, povos indígenas e direitos 
ambientais foram mortos no ano passado. Disseram ainda que 
a maioria das mortes estava ligada às lutas contra a mineração 
e outras indústrias extrativas (https://www.frontlinedefenders.
org/en/resource-publication/global-analysis-2018 Acedido 
em 21 de Janeiro de <https://www.frontlinedefenders.org/en 
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/ r e sou rce -pub l i ca t i on /g loba l - ana lys i s -2018%20
Accessed%20January%2021>2019).

O Relatório dos Direitos Humanos do Departamento de 
Estado dos EUA de 2017 relatou que as questões de direitos 
humanos nas Filipinas incluíram: "mortes pelas forças de se-
gurança, vigilantes e outras forças alegadamente ligadas ao 
governo, e por insurgentes; tortura e abuso de prisioneiros e 
detentos pelas forças de segurança; condições de prisão fre-
quentemente severas e de risco à vida; detenções sem manda-
to pelas forças de segurança e casos de ignorância aparente do 
governo quanto aos direitos legais e o devido processo; pri-
sioneiros políticos; mortes e ameaças a jornalistas; corrupção 
o�cial e abuso de poder; ameaças de violência contra os ac-
tivistas de direitos humanos; violência contra as mulheres; e 
trabalho forçado."

As Filipinas continuam a colaborar o�cialmente no com-
bate ao terrorismo penalizado pelos Estados Unidos, subor-
dinando-se voluntariamente aos interesses do militarismo dos 
EUA. Sob o Presidente Duterte, as Filipinas rea�rmaram a sua 
adesão ao Programa de Contrainsurgência dos EUA de 2009 
e o seu continuado enquadramento de contrainsurgência, uma 
metodologia que demonstrou ser depreciativa dos direitos hu-
manos e que foi repudiada pelos Relatores das Nações Unidas 
e organizações de direitos humanos internacionais. As críticas 
dirigidas às Forças Armadas das Filipinas acerca do seu hor-
rível registo de direitos humanos desde 2007 foram defendidas 
pelo estabelecimento da defesa no âmbito do enquadramento 
da luta contra a insurreição. Esse enquadramento é inerente-
mente defeituoso e fundamentalmente hostil à procura genuí-
na da paz e protecção dos direitos humanos. 

Ainda assim, o governo das Filipinas continua a colabo-
rar dentro desse enquadramento, permitindo novamente que 
outra operação contra o terror dos EUA seja implementada no 
território Filipino: Operação do Pací�co Águia-Filipina. Foi 
lançada em Setembro de 2017 pelo Departamento de Defesa 
dos EUA como uma Operação Estrangeira de Contingência – 
um estado que torna a operação elegível a isenções �scais de 
limites de gastos – em conjunto com a Operação Resolução 
Inerente no Iraque e na Síria como parte de uma guerra sem 
�m na campanha do terror.

Muito perturbador é a abordagem cada vez mais mil-
itarizada dos governos das Filipinas e dos EUA perante 
o desenvolvimento económico e crises humanitárias nas 
Filipinas e nas nações vizinhas na Ásia e no Pací�co. Esta 
abordagem foi intensi�cada após 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>.defense.gov/news 
/Defense_Strategic_Guidance.pdf). <http://www.defense.gov 
/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf>. Esta articulação 
para a Ásia anuncia a estratégia do Pentágono para mudarem, 
pelo menos, 60% das suas forças militares para a Ásia-
Pací�co, incluindo as Filipinas. É uma proposta dos EUA para 

proteger e expandir os interesses militares e de mercado dos 
EUA na região, ao custo da preservação ambiental, protecções 
de trabalho e a soberania nacional das nações livres. Até o �-
nal de 2018, os EUA assinaram a lei do Acto de Iniciativa da 
Garantia da Ásia que garante um enquadramento político para 
melhorar a presença económica e de segurança dos EUA no 
Indo-Pací�co. Este enfoque da política militar, de defesa e es-
trangeira na Ásia bene�cia o avanço de parcerias de comércio 
livre e acordos na Ásia. Este acordo de parceria é modelado 
após o Acordo de Comércio Livre Norte-Americano (NAFTA, 
North American Free Trade Agreement), que devastou as 
economias do México e América Central, accionando um au-
mento exponencial na migração de pessoas que fugiram da 
pobreza e violência. A administração do Presidente dos EUA 
Donald Trump busca um acordo bilateral com as Filipinas no 
mesmo sentido. Esta estratégia económica neo-liberal procura 
abrir adicionalmente os mercados nas Filipinas e na Ásia, tor-
nando, �nalmente, as economias frágeis da região ainda mais 
vulneráveis a intrusão e domínio por parte de corporações 
multinacionais estrangeiras.

O quadro da Igreja Metodista Unida e Testemunho 
Ecuménico nas Filipinas

Há uma oposição expressa da comunidade ecuménica 
nas Filipinas ao TPP como um exemplo dos acordos neo-lib-
erais. Numa declaração datada de 24 de Agosto de 2014, o 
Conselho Nacional de Igrejas nas Filipinas (NCCP) indicou: 
"A tentativa do Presidente em reabrir a questão da alteração 
da Carta está relacionada com a in�uência exercida pelo gov-
erno dos EUA, grandes corporações e alguns países desen-
volvidos na região para preparar o caminho para a entrada das 
Filipinas num acordo de 'comércio livre' massivo denomina-
do Parceria Trans-Pací�co (TPP). As negociações do acordo 
TPP, que foram um ponto de discussão central durante a vista 
recente do Presidente dos EUA, [Barack] Obama, foram en-
voltas num manto de secretismo.

A intimidação e violência encontraram a oposição dos 
cidadãos �lipinos às imposições económicas por parte de po-
deres estrangeiros, como o TTP, e a iniciativa da China "Uma 
cinturão e uma estrada", e a violação dos seus direitos hu-
manos, especialmente os direitos humanos de pessoas nati-
vas, agricultores e cultivadores em áreas rurais. O exército 
das Filipinas, as forças paramilitares, exércitos privados e 
grupos vigilantes dos senhores da guerra, grandes donos de 
terras e empresas multinacionais foram documentadas a esta-
rem em conspiração (http://www.hrw.org/asia/-philippines). 
<file:///C:\Users\Wayne\Desktop\Unedited%20Petitions\
(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 
as Filipinas, desde 2006, mais de 600 forças de operações es-
peciais americanas, assim como uma estimativa de 200 a 300 
militares e conselheiros de inteligência estiverem em "rotação 
permanente" em áreas ricas em recursos na ilha do sul de 
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Mindanao. Exercícios de treino conjuntos envolvendo vários 
milhares de pessoal militar dos EUA e das Filipinas são re-
alizados 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 con�rmadas 
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-Pací�co" dos EUA signi�cou en-
viar embarcações, armas e soldados, em forte contraste aos 
outros países que forneceram pro�ssionais médicos, engen-
heiros, ajuda humanitária e alimentos.

Esta abordagem militarizada e securitizada à aju-
da humanitária foi cimentada num novo acordo denom-
inado Acordo de cooperação na defesa reforçada (EDCA, 
Enhanced Defense Cooperation Agreement), que foi assi-
nado 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 estados posteriormente, o EDCA também é um acor-
do de acesso. Concede aos EUA a capacidade e �exibilidade 
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 combater a guerra assimétrica contra qualquer 
pessoa: governos, "estados malfeitores" e também activis-
tas. Os activistas que se opõem aos interesses económicos 
e de segurança dos EUA são levianamente rotulados de ter-
roristas.

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 EUA 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.

Esse mesmo padrão foi estendido e melhorado sob a 
nova administração de Rodrigo Duterte. Durante os dois 
primeiros anos da sua presidência, 2016-2018, a renovação 
das instalações militares existentes e a construção de novas 
instalações do exército das Filipinas começou em cinco sí-
tios destinados pela EDCA por todo o país, a serem utiliza-
dos e ocupados pelo exército dos EUA numa adjudicação 

fraudulenta da proibição constitucional de bases estrangei-
ras no território das Filipinas. Veículos aéreos não tripula-
dos, drones e pessoal da inteligência militar foram vistos 
pela mídia e por civis durante a campanha de bombardeio 
nas Filipinas a cidade de Marawi em Mindanao e nas co-
munidades próximas do povo indígena em 2017. O apoio 
dos EUA foi usado para fornecer inteligência à operação 
militar das Filipinas para erradicar um punhado de supostos 
terroristas na região, mas resultou na destruição ao ponto de 
destroçar a cidade de Marawi e o deslocamento de mais de 
400.000 pessoas. Sob o pretexto de contenção e controlo do 
terrorismo em Marawi, a ilha inteira de Mindanao está sob a 
lei marcial desde Maio de 2017.

O Presidente aposentado do Supremo Tribunal das 
Filipinas, o Exmo. Reynato Puno, que foi o primeiro meto-
dista unido �lipino a ocupar este cargo superior, disse num 
discurso inicial universitário: "Um resultado visível da luta 
para acabar com o terrorismo é seguir atalhos judiciais e estes 
atalhos judiciais reduzem sempre o âmbito dos direitos hu-
manos. . . . Este atalhos marcaram 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 podemos aprender alguma lição da história 
dos direitos humanos, é que nenhum outro senão estes direit-
os não podem ser obliterados 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 inimi-
go dos direitos humanos não é os não crentes, mas sim os que 
�cam 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 �lipina da actualidade. Esta 
situação resultou no testemunho profético e inequívoco por 
parte das igrejas e grupos ecuménicos, incluindo os líderes 
metodistas unidos e membros no país, avaliando-a como uma 
resposta moral. 

Em 25 de Janeiro de 2019, vários grupos de igrejas in-
cluindo bispos, membros do clero e formações religiosas da 
Igreja Católica Romana, o Conselho Nacional das Igrejas nas 
Filipinas e suas igrejas membros como a Igreja Metodista 
Unida e a Igreja Unida de Cristo nas Filipinas (UCCP), orga-
nizaram o evento interconfessional "Uma fé, uma nação, uma 
voz" em Manila a apelar pela verdade, justiça e paz. O Colégio 
dos Bispos da Conferência Central da Igreja Metodista Unida 
das Filipinas emitiu uma declaração para a ocasião. Ela diz: 
"Na condição de crentes e servos de um Deus que liberta as 
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pessoas, juntamo-nos em solidariedade com nosso povo que 
está a habitar e a sentar no escuridão, e ainda assim enxergam 
a luz brilhante. 

"Como UM povo a viver e a caminhar nessa TERRA co-
berta de sombras escuras da morte, com a morte a lançar sua 
sombra por nós a vivermos nessa terra – com as mortes gener-
alizadas e gratuitas dos pobres e os ataques aos defensores de 
direitos humanos, ataques a sindicados, advogados, profes-
sores, camponeses, mídia e nos religiosos e no clero – raiou a 
luz (João 1:1-5). . . . Aprofundamos o nosso compromisso em 
con�rmar a verdade da promessa de Deus de vida abundante 
como UMA VOZ. 

"A nossa fé enche-nos de coragem para esperar pelo futu-
ro, dizer a verdade no amor, fazer justiça e construir uma paz 
duradoura na nossa nação. A nossa FÉ move-nos a defender 
a dignidade humana e promover o respeito pela nossa VIDA 
dada por Deus, para juntar, unir e sempre estar em solidarie-
dade com o povo, de forma que com UMA VOZ possamos 
proclamar a intenção de Deus de fazer a justiça rolar como 
um rio que não para de correr (Amós 5:24), de forma que a 
paz duradoura seja conhecida por toda a terra. De forma que 
como UMA NAÇÃO, possamos começar a testemunhar àqui-
lo que é verdadeiro, honesto, justo e bom (Filipenses 4:8), 
repreendendo quem rouba dos cofres públicos, que mata o 
pobre e seus servos" (Declaração de Solidariedade: uma Fé. 
Uma Nação. Uma Voz. O colégio de Bispos da Conferência 
Central das Filipinas, A Igreja Metodista Unida, 21 de Janeiro 
de 2019).

Ao conversar com a liderança dos o�ciais governamentais 
das Filipinas sobre a forma como desembolsam e utilizam os 
seus fundos dos cofres públicos, 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 in�uenciam 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 persegue 
os calcanhares dos antigos pastores/decisores que ignoram o 
seu rebanho. . . . 

"O protesto presente contra o PDAF [Priority Development 
Assistance Fund] (Fundo de assistência para o desenvolvimen-
to prioritário) e DAP [Disbursement Acceleration Program] 
(Programa de aceleração de desembolso) diz respeito à usur-
pação do dinheiro das pessoas, enquanto se desfazem de 
qualquer responsabilidade, especialmente em relação aos po-
bres 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 económi-
cas para seu próprio benefício e para negligência do rebanho 
faminto que estão privados desses recursos” (A�rmação da 
Conferência central das Filipinas; Os Filipinos merecem líde-
res servidores e uma governação justa!).

A situação dos direitos humanos é terrível
Conhecido como "o justiceiro" enquanto prefeito da 

cidade por duas décadas antes de ser eleito presidente das 
Filipinas em 2016, o Presidente Rodrigo Duterte ganhou no-
toriedade internacional pelas mortes extrajudiciais nas ruas 
que a sua abordagem despótica quanto a lei e a ordem foi 
imposta no país. Um editorial do New York Times em Abril 
de 2017 declarou: "Após ser eleito presidente ano passado, o 
Sr. Duterte tomou [sua] campanha de morte por todo o país, 
efectivamente a declarar um temporada aberta para policiais e 
vigilantes dos tra�cantes e usuários de drogas." 

Nos seis primeiros meses da sua presidência, mais de 
2.000 pessoas foram simplesmente acusadas de serem usuári-
os de drogas ou tra�cantes assim como as crianças apanhadas 
no fogo cruzado foram mortas pela polícia ou vigilantes à 
paisana na "guerra contra as drogas", sem qualquer processo. 
Até ao �nal de 2018, o número estimado de pessoas mortas 
extrajudicialmente na guerra contra as drogas escalou para 
mais de 20.000 e possivelmente até 27.000 de acordo com a 
Comissão Filipina de Direitos Humanos.

Muitos grupos internacionais, como órgãos religiosos, 
organizações não governamentais, governos estrangeiros e 
organizações intergovernamentais, como as Nações Unidas, 
criticaram o Presidente Duterte por fomentar a cultura de im-
punidade nas Filipinas e pressionaram o governo das Filipinas 
a fazerem mais para pararem com as várias formas perturba-
doras de violações dos direitos humanos nas Filipinas, incen-
tivando o governo a cumprir as suas obrigações legislativas 
constitucionais e internacionais. Estas violações dos direitos 
humanos continuam inalteradas e estão a escalar com impuni-
dade. Os apelos para pararem com as mesmas estão incluídos 
em relatórios detalhados, credíveis e justi�cados de várias 
fontes. Esses relatórios foram emitidos pelo Relator Especial 
das Nações Unidas sobre Execuções extra-judiciais, Sumárias 
ou Arbitrárias; Departamento de Estado dos EUA, em par-
ticular o seu relatório nacional sobre práticas de direitos hu-
manos, desde 2007 até ao presente; Amnistia Internacional; 
Human Rights Watch; Human Rights First; e a Comissão de 
direitos humanos Asiática. 

Casos contra o Presidente Duterte por crimes hedi-
ondos contra a humanidade foram apresentados junto ao 
Tribunal Criminal Internacional em Haia e junto ao Tribunal 
Internacional das Pessoas, que numa audiência conduzida em 
Setembro de 2018, considerou o Presidente Duterte e o gov-
erno das Filipinas culpados de crimes contra a humanidade, 
crimes de guerra e violações das lei e de instrumentos legais.

As Forças Armadas das Filipinas (AFP), as unidades para-
militares sob o seu controlo e a Polícia Nacional das Filipinas 
(PNP) continuam a estar implicadas em assassinatos extraju-
diciais, desaparecimentos forçados, tortura e aprisionamento 
e detenção ilegais; a maioria das vítimas eram ativistas cam-
poneses, agricultures e pessoas indígenas. A focalização nes-
tas populações revela a victimização das pessoas que resistem 
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activamente a exploração económica, monopolização de ter-
renos e desalojamento forçado. (Muitos assassinatos extraju-
diciais foram realizados 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�cação e prisão).

Muitas das vítimas de violações de direitos humanos são 
elas próprias defensoras dos direitos humanos e também lí-
deres laborais, líderes camponeses, ambientalistas, jornalistas, 
clero e outros que combatem o suborno e a corrupção e para al-
cançar a paz e justiça. São frequentemente vilipendiados como 
"inimigos do estado" pela polícia e estabelecimentos militares, 
rotulados como apoiantes de uma luta armada longa de 50 
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. Em 2018, o Departamento de Justiça 
(Department of Justice, DOJ) das Filipinas emitiu uma lista 
com 656 nomes de pessoas que o Departamento alega serem 
membros conhecidos do Partido Comunista das Filipinas e do 
Novo Exército do Povo; sendo que o Departamento busca a 
o�cialmente declarar essas organizações como "organizações 
terroristas e fora da lei" sob o Acto de Segurança Humana de 
2017, de facto, essas pessoas nomeadas na lista são declaradas 
como sendo terroristas e as coloca sob o risco de detenção 
sem mandato, detenção, desaparecimento forçado e até mes-
mo execução extrajudicial. Imediatamente condenada como 
"lista negra" por organizações de direitos humanos em todo o 
mundo, a lista do DOJ chega ao ponto de incluir os nomes dos 
Relatores Especiais das Nações Unidas, activistas dos direitos 
ambientais e dos indígenas renomados internacionalmente e 
muitos outros defensores de direitos humanos.

Assim como nas administrações anteriores, o povo 
da Igreja não foi poupado da violência e abuso. Três pa-
dres Católicos Romanos, um pregador leigo da UCCP 
em Kitcharao, Agusan del Norte, um trabalhador leigo da 
Diocese IFI em Romblon-Mindoro, e um pastor do Ministério 
dos Reis de Glória, Mindoro Oriental foram mortos (con-
sulte Churches As Human Rights Defenders—A Resource 
Book on Human Rights, National Council of Churches in the 
Philippines, 2018, p. 55). Houve também casos de listagem 
negra e deportação de missionários estrangeiros inclusive três 
Companheiros da Missão Global da Igreja Metodista Unida. 
O Rt. Rev. Carlo Morales da Iglesia Filipina Independiente 
(IFI)-Diocese de Ozamis foi preso com base em acusações 
falsas; foi solto depois de dez meses sob �ança. Existem ain-
da ocorrências de intimidação e assédio entre os membros do 
clero e pessoas leigas activas da igreja.

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 pro-
jectos �nanciados 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 cometidos 
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 declarar as escolas como zonas de 
paz é da maior importância. (Esta área de Mindanao onde os 
Manobos têm as suas terras ancestrais foi visitada cinco vez-
es entre 2010 e 2014 por um grupo organizado sob os aus-
pícios do Grupo de Trabalho das Filipinas da Conferência 
Anual da Califórnia-Pací�co e an�trião 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 50 anos foram marcados por duas con�i-

tos armados travados separadamente contra o Governo das 
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 sobre 
a paz entre GPH e NDFP (https://www.frontlinedefenders.
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org/en/resource-publication/global-analysis-2018 Acessado 
em 21 de Janeiro de <https://www.frontlinedefenders.org/en/
resource-publication/global-analysis-2018%20Accessed%20
January%2021>2019) permanecem interrompidas, após 
o cancelamento unilateral das negociações por parte do 
Presidente Duterte.

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 con�ito". 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 con�ito 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 con�ito armado nas Filipinas. Resolver este con�ito 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 con�ança. Entre 2002 
e 2003, os EUA �zeram 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 de�nição de FTO do 
Departamento de Estado.

A listagem do CPP-NPA foi um factor contributivo sig-
ni�cativo para o ambiente degradado para concluir um acordo 
de paz com este grupo insurgente. Ainda assim, em mais de 
30 anos de negociações esporádicas, mas persistentes, produ-
ziram mais de 10 acordos de paz signi�cativos 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). 

Antes do cancelamento unilateral dos diálogos sobre a 
paz pelo Presidente Duterte, foram alcançados progressos 
sem precedentes nas negociações de 2016-2017, com as 
duas partes a começarem a negociar um Acordo Abrangente 
de Reformas Sociais e Económicas (Comprehensive 
Agreement on Social and Economic Reforms, CASER), um 
acordo substancial considerado a "carne" dos diálogos pois 
aborda as desigualdades sociais e económicas nas raízes do 
con�ito.

Existem desa�os 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 ao assassinato a sangue frio dos consul-
tores das negociações de paz NDFP e a detenção de consul-
tores de negociação da paz da NDFP registados sob falsas 
acusações. Isto são os EJK, desaparecimentos e detenção 
ilegal e tortura de pessoas rotuladas como simpatizantes do 
NPA. Estes actos governamentais prejudicam o processo da 
paz e têm de ser parados custe o que custar.

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 con�itos 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.
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Nós Comprometemo-nos a agir através de resolução e 
expedição

As comunidades da fé e cidadãos das Filipinas continuam 
a abordar a situação nas Filipinas. Os conselhos gerais e as 
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-Pací�co 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 reuniões 
com o Departamento de Estado dos EUA e principais gabine-
tes do Congresso para suscitar preocupações sobre a situação 
dos direitos humanos nas Filipinas. A nossa 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 relacionados 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 pro-
tecção dos direitos humanos durante o combate ao terrorismo.

Outras conferências anuais nos Estados Unidos, como 
Califórnia-Nevada, Noroeste do Pací�co, Sudoeste Desértico, 
Califórnia-Pací�co 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.

Nós 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 existem 
provas credíveis de violações de direitos humanos, para cum-
prirem as suas obrigações ao abrigo das leis internacionais de 
direitos humanos e humanitárias, para rescindirem os políti-
cas 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 signi�cativos, 
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 o�cial 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 o�cial 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 pací�cas, 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 
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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 
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, agências, 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 conferências anuais das Filipinas, órgãos ecuménic-
os e organizações não governamentais em acordos conjuntos 
para abordar a situação de paz e dos direitos humanos nas 
Filipinas.

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 tribu-
nais. e ninguém trame em seu intimo o mal contra o próximo, 
tampouco ame o juramento falso nem a mentira; porquan-
to Eu rejeito todas essas malignidades! Declara o Senhor" 
(Zacarias 8:16-17).

Fundamentação:
Essa petição actualiza uma resolução de 20 anos. Incor-

pora os pontos chaves das Resoluções No. 6117 "Acabar com 
a impunidade nas Filipinas" e No. 6138 "Buscar diálogos so-
bre a paz formais nas Filipinas", ambas propostas à exclusão. 
O Conselho da Igreja e Sociedade da Conferência Central Fil-
ipina participou na reescrita.

R6135.

Número de petição: 20550-CC-R6135-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Paz, justiça e reuni�cação na Coreia

Rever:
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).

Na 10.ª Assembleia Geral do Conselho Mundial de 
Igrejas, que teve lugar em Busan, na Coreia do Sul, em �nais 
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-
�itos 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 
con�ssão 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 con�itos 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 con�ssão, juntamo-nos em �rme empenho 
aos cristãos da Coreia, do Norte como do Sul, especialmente 
nas acções �éis das igrejas coreanas para trabalhar no sentido 
da paz, regeneração, reconciliação e reuni�cação do seu povo 
e da sua terra” (Declaração do CMI sobre a paz e reuni�cação 
da Península Coreana).

Essa declaração continua sendo verdadeira. Na busca 
dessas fundamentações bíblicas, a grande família Wesleyana 
reforçou esses entendimentos em uma mesa redonda pro-
movida pela Junta Geral dos Ministérios Globais, em nome 
da Igreja Metodista Unida, o Conselho Metodista Mundial, 
a Igreja Metodista Coreana, com o apoio do Conselho 
Mundial das Igrejas e o grupo que o coordena, chamado de 
Fórum Ecuménico para a Paz, Reuni�cação e Cooperação de 
Desenvolvimento na Península Coreana.  

A mesa redonda que foi realizada em Atlanta no dia 11 
de Novembro de 2018, apresenta uma atualização do con-
texto onde nós declaramos a nossa defesa pela paz, justiça e 
reconciliação na Península Coreana. A declaração, diz, em 
parte, "Durante o ano do 65o aniversário do armistício da 
guerra Coreana, foram alcançados grandes progressos na ab-
ertura de novos diálogos pela paz entre a Coreia do Norte 
e a Coreia do Sul, assim como entre a Coreia do Norte e 
os Estados Unidos da América. Uma escalada explosiva das 
tensões entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos ano pas-
sado causou uma crise perigosa, a ameaçar uma precipitação 
de outra guerra na península Coreana que desencadearia 
impactos catastró�cos na região do nordeste asiático e em 
todo o mundo. . . . Nessa situação de emergência, nos demos 
conta novamente que o sistema da Guerra Fria de divisão da 
Península Coreana é uma ameaça grave à paz e à vida mun-
dialmente. 

Felizmente, durante esse mesmo período, os anseios 
do povo por justiça, paz e democracia, exempli�cados pela 
Revolução Civil das Velas, fez surgir a proeminência política 
na República da Coreia. Como resultado dessa revolução, o 
governo do Presidente Moon Jae‐in iniciou um novo diálo-
go com a Coreia do Norte. Os Jogos Olímpicos de Inverno 
de PyeongChang ajudaram a dar impulso. Desde a cimeira 
inter-coreana em Panmunjom de 27 de Abril, até a Cimeira 
da Coreia do Norte, Singapura & EUA em 12 de Junho, a 
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Declaração Conjunta de Pyongyang em 19 de Setembro, a 
Coreia do Norte e a Coreia do Sul e os EUA têm se movido 
na direção do �m da guerra coreana e a resolução das relações 
hostis entre eles, assim como a desnuclearização e o fomento 
por um regime de paz na Península Coreana. 

A Declaração de Atlanta incluiu declarações, que diziam 
em parte: 

Confessamos que nós, seguidores de Cristo, o Príncipe 
da Paz, falhamos em buscar a paz de Cristo para o povo di-
vidido e em sofrimento das duas Coreias. Frequentemente 
demonizamos os nossos inimigos a quem Cristo nos cla-
ma a perdoar e a amar. Temos sido mais céticos do que 
esperançosos quanto a paz e a reconciliação na Península 
Coreana. Frequentemente nós incorporamos o espírito de 
hostilidade no lugar do espírito da hospitalidade. Nos arre-
pendemos e buscamos o perdão transformador de Deus que 
torna nossas falhas em oportunidades de graça e reconcil-
iação. . . . 

Acreditamos que a graça da cruz e a ressurreição de Jesus 
Cristo, atravessando as fronteiras de ideologias e religiões, 
leva todos os injustos e ímpios da ira de Deus para a justiça 
reparadora de Deus (Romanos 1:18, 3:20-21). . . . Não ob-
stante o processo em direcção à paz na Península Coreana 
desse ano, seguimos na encruzilhada entre escolher a vida de 
Deus ou escolher o ídolo nuclear da morte. 

A tragédia da divisão e a urgência da paz
Os Cristãos da Coreia pronunciaram-se sobre a urgência 

da reuni�cação da sua nação. A consulta de Atlanta caracter-
izou a tragédia da divisão e a urgência da paz nessa forma:

"Nos últimos 70 anos, a Coreia do Norte e a Coreia do 
Sul têm estado separadas por um muro hostil de divisão e 
não superaram ainda a tragédia da simbiose antagónica. 
Uma parece não poder existir sem a animosidade da outra. A 
Coreia do Norte tem sido citada como uma ameaça iminen-
te para justi�car o domínio autoritário de poder, enquanto a 
Coreia do Norte citou uma possível agressão dos EUA como 
um pretexto para manter seu povo em pé de guerra e para a 
construção de arsenais nucleares. Contudo, Deus que reina na 
história é capaz de acabar com o cativeiro da nação Coreana. 
Assim como o povo de Deus junta suas mãos em orações 
ao Reino de Deus e sua justiça sobre a Península Coreana, 
Deus começará a "despojar os poderes e as autoridades" 
(Colossenses 2:15). . . . 

"Por causa de Cristo nós agora temos paz. Ele fez dos 
dois povos um só" (Efésios 2:14]). É chegado o tempo de 
colocar essa promessa em prática. O sistema de divisão da 
Península Coreana está agora a abalar. As apostas são altas, e 
o momento é urgente. Ao mesmo tempo, as ordens do mundo 
geopolítico a emergirem durante o último século, especial-
mente conforme promulgado pelos EUA, estão a tomar no-
vas direcções e formas em algumas regiões.  Motivadas por 
novas ambições, essas mudanças estão, indiscutivelmente, 

a afectar e até mesmo a ameaçar a paz. Essas mudanças 
podem afectar o progresso do nordeste asiático, inclusive 
a Coreia."

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 nosso 
anseio de ver uni�cada a nação de qualquer forma possível 
por meios pací�cos dentro da maior brevidade. Para tal, é 
necessário estabelecer uma estrutura política democrática 
assente na liberdade e nos direitos humanos, visão que deve 
ser concretizada trabalhando no sentido de instituir uma so-
ciedade justa construída para o bem dos cidadãos. 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 agora com um sentido de-
�nitivo de auto-determinação nacional 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 reuni�cação pací�ca 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 �m 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 con�ança na Península 
Coreana, reparação das divisões e reuni�cação 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.

Um momento renovado para a diplomacia e a resolução 
pela paz do povo coreano 

É palpável um momento crescente para paz na Península 
Coreana e no nordeste asiático. Ambos os governos da Coreia 
do Sul e da Coreia do Norte estão em contacto directo entre si 
de maneiras nunca antes vistas. Por meio de conversas entre as 
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Coreias, elas buscam alcançar a paz e a reconciliação; apenas 
o tempo dirá se isso será possível. Que o contacto diplomáti-
co seja nos mais altos níveis, entre o Presidente da Coreia do 
Sul Moon Jae-in e o Líder Supremo da Coreia do Norte Kim 
Jong-un, se for, é uma indicativa quanto à sua determinação 
para acabar com a divisão da península, declarar �m à guerra 
da Coreia de facto e acordar um tratado de paz, assim como 
estabelecer um acordo de uma península e região desnucle-
arizada. O encontro directo do Presidente Donald Trump dos 
Estados Unidos com o Líder Supremo da Coreia do Norte 
Kim Jong-un inicialmente na Cimeira de Singapura, com-
provou muito bem a importância do engajamento diplomáti-
co e o diálogo em pessoa para abordar questões difíceis de 
paz e segurança entre os países. Cada encontro desses ajuda 
os dois ou todos os lados a saberem melhor sobre o outro 
o que é crucial na tomada de decisão. Deve-se incentivar o 
empenho de outros países de consequência no processo de 
paz na Península Coreana, especialmente a China, a Rússia 
e o Japão. 

O momento para a paz não é apenas pressionado pelas 
iniciativas governamentais e diplomáticas. O papel das mul-
heres na construção da paz está a ganhar reconhecimento só-
lido. O cruzamento bem-sucedido pelas mulheres lideradas 
pela "Women Cross DMZ" [Mulheres cruzando a ZDM] da 
Zona Desmilitarizada de duas milhas de largura no dia 24 de 
Maio de 2018, Dia International das Mulheres pela Paz e pelo 
Desarmamento, demonstrou como divisões aparentemente 
inexpugnáveis podem ser superadas. Desde o cruzamento 
histórico e simbólico, Women Cross DMZ continuou a mo-
bilizar mulheres globalmente para a paz na Coreia (consulte 
https://www.womencrossdmz.org).

O papel do desporto para fomentar a paz foi demonstrado 
novamente nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. A capi-
talização do espírito Olímpico "para criar um mundo pací�co 
e melhor", aos Jogos Olímpicos de PyeongChang na Coreia 
do Sul em 2018 tornou-se o local para o mundo ver o dese-
jo pela paz do povo Coreano. Reuniões e conferências em 
níveis básicos, nacionais, regionais e internacionais têm sido 
desde então realizadas à volta desse espírito Olímpico. Na 
comemoração do primeiro aniversário dos Jogos Olímpicos 
de PyeongChang, mais de 500 pessoas de 50 países e 200 
organizações não governamentais de todo o mundo, apoiadas 
pelos governos nacional, provincial e da cidade assim como 
os cidadãos onde os jogos olímpicos foram realizados, encon-
traram-se de 9 a 11 de Fevereiro de 2019, para as celebrações 
do aniversários na busca pela paz na península e no mundo.

A Declaração de Paz de PyeongChang que a conferência 
produziu disse o seguinte em parte: 

"O surpreendente processo de paz introduzido pela 
Revolução das Velas e manifestado nos Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos de Inverno de PyeongChang de 2018 tornou-se 
uma grande inspiração para as pessoas em todo o mundo. As 
grossas barreiras históricas e políticas levantadas durante o 

século passado estão a ser partidas e o novo processo apre-
senta um modelo inovador de esforços de construção da paz. 

"Ao participar de eventos desportivos, culturas e exi-
bições de arte colectivamente, consolidamos os esforços para 
a paz duradoura. Esses passos são necessários para construir 
a con�ança e mostrar que há interesses comuns para as con-
versas e os processos de paz. . . .Observamos com atenção 
especial que a democracia e a sociedade civil galvanizada são 
constitutivas de todos os esforços na construção da paz. . . . 
Nós os participantes declaramos solenemente: 

1. Apoiamos totalmente o processo de paz na Península 
Coreana e apelamos a colocar um �m na Guerra Coreana. 
Juntamo-nos a todos os países na região para elaborar um re-
gime de paz e cooperação para fortalecer esse processo de 
paz. A paz na Península Coreana leva à paz no mundo."

Noutro documento de PyeongChang, chamado 
"Resolução para a sustentação do processo de paz na 
Península Coreana e no nordeste asiático", os participantes 
disseram em parte, "Apelamos à República da Coreia (dora-
vante Coreia do Sul), a República Popular Democrática da 
Coreia (doravante Coreia do Norte), e outras nações envolvi-
das para declararem imediatamente o �m da Guerra Coreana 
(1950-1953) e assinarem um tratado de paz… Apelamos à 
total implementação dos tratados estabelecidos, assim como 
outras leis internacionais sobre o desarmamento nuclear, 
incluindo o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (1968), 
o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (1996), o 
Parecer Consultivo do Tribunal Internacional de Justiça so-
bre a legalidade da ameaça ou da utilização de armas nucle-
ares (1996), a Resolução 1540 do Conselho de Segurança 
da ONU sobre a não proliferação de armas de destruição em 
massa (2004), a Convenção para a Supressão de Actos de 
Terrorismo Nuclear (2017), e o Comentário Geral No. 36 do 
Comité de Direitos Humanos da ONU sobre o Direito à vida 
(2018). 

"Apelamos à todas as partes a tomarem medidas con-
cretas pela desnuclearização regional e global. Todas as 
nações envolvidas na região deveriam estabelecer o Nordeste 
Asiático como uma zona livre de armas nucleares, o que con-
tribuirá enormemente para a construção da con�ança e se-
gurança na região… Acabar a guerra e assinar o tratado de 
paz desencadeará o impulso para o povo Coreano participar 
totalmente na comunidade internacional e nas instituições 
multilaterais, incluindo a ONU. O processo de paz permitirá 
aos povos da península Coreana alcançar os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

"Deve-se buscar a cooperação regional abrangente tanto 
pelo governo como pelos cidadãos nos campos do desenvolvi-
mento humanitário, económico e social com base nas normas 
e princípios dos direitos humanos, democracia, segurança hu-
mana e igualdade de género reconhecidos universalmente. . . . 

"O processo de paz da Coreia deve ser estendido à 
região, concentrando-se na rivalidade entre os super poderes 
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e a resultante corrida por armas perigosas. Todas as nações 
na região devem acabar imediatamente com as políticas de 
força e ao mesmo tempo, iniciarem as negociações de desar-
mamento em todas as três áreas de armas de destruição em 
massa, armas convencionais e a tecnologia de novas armas, de 
acordo com a Carta da ONU, a lei e as normas internacionais. 
Apelamos também pela implementação de medidas de con-
strução de con�ança inclusive o levantamento de sanções e o 
congelamento contínuo dos exercícios militares. . . . 

"Esforços deveriam ser envidados, juntamente com o 
processo de paz da Coreia, para estabelecer mecanismos de 
cooperação regional pela paz no Nordeste Asiático, para redu-
zir e resolver as crescentes tensões militares e os con�itos na 
região. Apelamos também para o uso e�caz dos mecanismos 
internacionais existentes, inclusive aqueles dentro das Nações 
Unidas. . . . Todas as nações na região devem garantir a trans-
parência e o controlo civil-democrático nos sectores militar 
e de segurança, parar imediatamente todos os esforços para 
usar a força ou ameaças para resolver as disputas territoriais, 
e substituir a rivalidade nacional pela cooperação regional, a 
priorizar a segurança humana.

Esforços de reconciliação Norte-Sul
O povo Coreano, a norte e a sul, tem expressado de várias 

formas a sua forte vontade de reuni�cação. Desde 1984, têm 
ocorrido contactos e conversações o�ciais 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 devastadoras no sul 
e de inundações e seca no norte foi mutuamente 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 reuni�cação da Coreia liderado pelo 
Conselho Mundial de Igrejas. Em 1987, ambos os lados apre-
sentaram propostas para reduzir as tensões militares na penín-
sula.

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 reuni�cação 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 uni�cação 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 "Agreed Framework" que tinha como objectivo 
"o congelamento e a substituição do programa das plantas de 
energia nuclear originais da Coreia do Norte… e a normal-
ização passo-a-passo das relações entre os EUA e a RPDC” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Agreed_Framework, accessed 
Feb. 1, 2015). O acordo estipulava que seriam disponibiliza-
dos à RPDC fundos provenientes dos Estados Unidos, Japão 
e RC para a construção de dois reactores elétricos a água nat-
ural. Além disso, os EUA concordaram em fornecer anual-
mente 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 uti-
lizadas para produzir 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.

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-
uni�cação da Coreia”. Os representantes da Igreja Metodista 
Unida participaram plenamente no desenvolvimento desta 
declaração, em consultas sobre paz e reuni�cação e numa 
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delegação ecuménica o�cial 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 Reuni�cação 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 paci�cadores 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 �nal no estado de guerra e abrindo 
caminho à paz e reconciliação.

"Desde a 10a Assembleia do Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI) realizado no Busan em 2013, o CMI e o mov-
imento ecumênico internacional renovaram seu compromis-
so de 30 anos em busca da paz e reuni�cação da Península 
Coreana. Isso foi realizado de acordo com a Consulta de 
Tozanso do CMI de 1984. O CMI e o movimento ecumênico 
internacional intensi�caram o compromisso para acompan-
har os esforços de paz da Federação Cristã Coreana (FCC) 
na República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e 
o Conselho Nacional de Igrejas na República da Coreia 
(CNIC). Eles seguem na defesa para o �nal da Guerra 
Coreana através da substituição do acordo de armistício com 
um tratado de paz. 

Um instrumento importante para esse engajamento 
ecuménico tem sido e continua a ser o Fórum Ecuménico 
para a Paz, Reuni�cação e Cooperação de Desenvolvimento 
na Península Coreana (FEC). O FEC foi formado em 2006 
com a ampla participação dos órgãos de igrejas internacio-
nais, incluindo o CMI, a Conferência Cristã da Ásia (CCA) 
e a Igreja Metodista Unida (IMU). O FEC tem o objectivo 
duplo de fortalecer a participação ecuménica nos esforços 
pela paz e reuni�cação da Península Coreana e o nordeste 
asiático, e de promover a cooperação de desenvolvimen-
to ecuménico e�caz na Coreia o Norte (cf. Declaração de 
Atlanta, 2018).

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 Reuni�cação & Reconciliação 
Coreana e o Conselho Nacional de Igrejas da Coreia, produ-
ziram 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 �agelo do milita-
rismo. O Acordo de Armistício de 1953 apenas suspendeu 
temporariamente a guerra, que reclamou 4 milhões de vidas 

e dividiu 10 milhões de famílias. Este estado permanente de 
guerra na Península Coreana contribui signi�cativamente 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 con�ssões unidos na causa 
comum da paz, estamos 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, reuni�cação e paz sustentável. A substitu-
ição do Acordo de Armistício por um Tratado de Paz é e de-
verá 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 Paz da Associação Coreana da IMU, em 
estreita colaboração com outras agências e Igrejas Metodistas 
Unidas e a comunidade ecuménica, 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 paci�cadores 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 o�cialmente 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 �m de apoiar o povo coreano, e em cooperação com gru-

pos Cristãos parceiros, recomenda-se que a Igreja Metodista 
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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 ansiosos pela reunião, e estabelecer relações de trabalho, 
colaboração 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 Reuni�cação da Península Coreana” adoptada pela 
10.ª Assembleia do CMI, que apelava às igrejas para se em-
penharem, entre outras, nas seguintes medidas:

a) Trabalhar com os nossos governos para exigirem ao 
Conselho de Segurança d a ONU que inicie novos esforços 
de paz em toda a Península Coreana e que levante as sanções 
económicas e �nanceiras 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 �nal 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, veri�cável 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 con�rmar 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 a República da Coreia na provisão 
de cooperação internacional para manter verdadeiramente 
uma Zona Desmilitarizada (ZDM) e transformá-la em uma 
zona de paz (http://www.oikoumene.org/en/resources/docu 
ments/assembly/2013-busan/adopted-documents-statements 
/peace-and-reuni�cation-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 in�uência para 
fomentar a mediação, o intercâmbio, a paz e a reuni�cação.

5. Exortar todos os governos envolvidos a um compro-
misso sincero com as seguintes directivas políticas a �m de 
apoiar os esforços Coreanos para a paz e reuni�cação:

a. A reuni�cação pací�ca 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 ar-
mistício existente, deverá basear-se nas condições de um pac-
to de não agressão entre a República da Coreia e a República 
Popular Democrática da Coreia, com a plena participação 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) d a 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 fa-
cilitará o investimento estrangeiro na melhoria da infra-estru-
tura 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. 
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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 �nanciamento 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 e�cazmente 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. 

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 
contra a RPDC estimulará esta a apoiar-se mais nos seus re-
cursos militares, mesmo que às custas das vidas da sua popu-
lação, e poderá resultar noutra guerra catastró�ca na Península 
Coreana. A participação continuada, a negociação �rme 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.

Renovamos as acções acima recomendadas na medida 
em que também emitimos esses novos apelos por acção da 
Consulta de Atlanta de 2018:

1. Apelamos a todos os Metodistas e parceiros ecuméni-
cos a orarem e a trabalharem para o �m formal da Guerra da 
Coreia e para substituir o Acordo de Armistício da Guerra da 
Coreia por um Tratado de Paz, e exortamos à comunidade 
internacional para acelerarem as negociações por tal Tratado 
de Paz.

2. Apelamos a todos os Metodistas e parceiros ecuménicos 
a embarcarem na defesa orante pelo levantamento de sanções 
através da escrita de cartas e esforços de peticionamentos.

3. Apelamos aos parceiros com base nos EUA a embar-
carem na defesa orante pelo levantamento do banimento de 
viagem dos EUA através da escrita de cartas e esforços de 
peticionamentos. 

4. Apelamos aos parceiros com base nos EUA para 
de�nirem um objectivo de contactar todos senadores e rep-
resentantes para a defesa dos apelos acima antes do próximo 
aniversário da Guerra da Coreia, que teve início dia 25 de 
Junho. 

5. Apelamos a todos os Metodistas e parceiros ecuméni-
cos a juntarem-se ao Conselho Mundial de Igrejas quanto 
a respeitar a cada ano o Domingo mais próximo do dia 15 
de Agosto, o dia da Libertação da Coreia, como um dia de 
oração pela paz e reconciliação na Península Coreana. 

6. Apelamos a todos os Metodistas e parceiros ecuménic-
os a engajarem-se nos esforços de construção da relação com 
os povos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. 

ADOPTADA 1988
ALTERADA E READOPTADA 2000, 2004
READOPTADA 2008
ALTERADA E READOPTADA 2016, 2020
RESOLUÇÃO n.º 6135, Livro de Resoluções de 2012, 

2016
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

Fundamentação:
Actualização da versão de 2016 da resolução sobre a 

Coreia há 32 anos. Inclui os desenvolvimentos actuais na bus-
ca pela justiça, paz e reconciliação na Península Coreana, es-
pecialmente as respostas ecuménicas e da igreja. A Comissão 
de Paz da Igreja Metodista Unida Coreana contribui na ree-
scrita.

R6135.

Número de petição: 20637-CC-R6135-G; Lomperis John – 
Valparaiso, IN, EUA. 

Direitos humanos na Coreia do Norte

Alterar a Resolução N.º 6135, Coreia: paz, justiça e re-
uni�cação, ao ACRESCENTAR uma nova secção, imediata-
mente após a secção actual intitulada “A tragédia da divisão 
e a urgência pela paz” e imediatamente antes de “Esforços de 
reconciliação norte-sul” como a seguir de refere:

Direitos humanos na Coreia do Norte
Sob a liderança do Presidente Kim Jong Un, o governo da 

República Popular Democrática da Coreia (RPDC, também 
conhecida como Coreia do Norte) nega sistematicamente aos 
seus residentes as liberdades básicas geralmente tomadas 
como certas na maior parte do mundo.
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A liberdade de expressão básica é gravemente restrita na 
Coreia do Norte, especialmente ao dar a voz a qualquer dis-
sidente do governo. O governo impõe doutrinações vigorosas 
ao seu povo. Todos os mídia internos são controlados pelo 
governo. Mesmo as comunicações privadas são extensiva-
mente monitoradas pela vigilância doméstica do governo e 
por redes de informantes.

Aos coreanos do norte são negadas a liberdade de movi-
mento, liberdade de reunião, e liberdade de envolvimento em 
atividades organizadas de trabalho.

O sistema de justiça da nação não respeita o processo 
devido, mas em vez disso coloca em prática a tortura, rações 
de fome, trabalho forçado e execução por ofensas políticas. 
As estimativas de pessoas a de�nhar actualmente nos campos 
de detenção na Coreia do Norte como prisioneiros políticos 
varia de 80.000 a 120.000.

Apesar de alguns esforços do governos para apresen-
tar uma imagem diferente ao resto do mundo, a realidade 
é que os Norte Coreanos sofrem também de uma negação 
de liberdade religiosa grave, fundamental. Os Coreanos do 
Norte apanhados na prática religiosa podem estar sujeitos a 
punições severas, inclusive o envio aos campos de trabalho 
forçado. Em 2019, Open Doors USA [Portas Abertas USA], 
um ministério a promover orações e defesa a favor da igreja 
perseguida, relatou que a Coreia do Norte era o pior estado 
do mundo de perseguição dos Cristãos, pelo 18o ano con-
secutivo. Todavia, tem sido reportado que há uma quanti-
dade de Cristãos na Coreia do Norte a praticarem sua fé em 
segredo.

Lamentamos profundamente o sofrimento do povo Norte 
Coreano sob essas condições. A nossa igreja anseia em oração 
pela restauração do respeito básico dos direitos humanos e 
pela dignidade humana na Coreia do Norte.

(Para maiores informações, consulte “North Korea,” 
Human Rights Watch, <https://www.hrw.org/asia/north- 
korea>, acedido em 18/9/2019; “North Korea,” Anistia 
Internacional,” <https://www.amnesty.org/en/countries 
/asia-and-the-paci�c/north-korea/>, acedido em 18/9/2019; 
“North Korea,” Freedom House, <https://freedomhouse.
org/report/freedom-world/2019/north-korea>, acedido em 
18/9/2019; and “North Korea,” Open Doors USA, <https://
www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch 
-list/north-korea/>, acedido em 18/9/2019). 

Fundamentação:
Em mais de 3.000 palavras quanto aos problemas na 

Península Coreana, essa resolução não apresenta o reconhec-
imento claro e explícito do sofrimento enorme imposto pelo 
regime Norte Coreano ab seu próprio povo. É nosso dever 
romper o silêncio pels oprimidos, especialmente os Cristãos 
perseguidos, e para a própria credibilidade da nossa igreja.

R6138.

Número de petição: 20549-CC-R6138-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Buscar conversações de paz formais nas Filipinas

Excluir a Resolução N.º 6138, Buscar conversações de 
paz formais nas Filipinas. 

Fundamentação:
Essa petição exclui a Resolução N.º 6138, “Buscar con-

versações de paz formais nas Filipinas”, pois os seus pontos 
principais foram incorporados na revisão proposta da Res-
olução N.º 6118 “Filipinas: governação democrática, direitos 
humanos e o processo de paz.”

R9999.

Número de petição: 20622-CC-R9999-G; Poujade, Doral – 
Portland, OR, EUA. 7 Petições Similares

Abordagem quanto à detenção israelita 
de crianças

CONSIDERANDO QUE, a organização sem �ns lucrati-
vos Human Rights Watch, vencedora do Prémio Nobel, rela-
tou que milhares de crianças Palestinas, algumas com apenas 
12 anos de idade, têm sido levadas das suas casas e vilas nas 
suas próprias terras desde 2000; e

CONSIDERANDO QUE, tem sido independentemente 
documentado que muitas das crianças foram abusadas pelos 
militares ou colonos Israelitas; e

CONSIDERANDO QUE, as crianças que são retiradas 
das suas casas são levadas aos assentamentos ou sítios de in-
terrogatório, e por vezes a Israel, o que é um crime de guerra 
de acordo com a Quarta Convenção de Genebra; e

CONSIDERANDO QUE, a UNICEF documentou que as 
crianças são, muitas vezes, mantidas por um longo período 
de tempo sem um advogado e sem a presença ou mesmo o 
conhecimento de seus pais; e

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais da Igreja 
Metodista Unida a�rmam explicitamente os direitos das cri-
anças (¶ 162C Livro da Disciplina 2016); e 

CONSIDERANDO QUE, as Mulheres Metodistas 
Unidas tornaram a questão do encarceramento da minorias 
raciais e o bem-estar das crianças e jovens como duas das 
suas prioridades para o quadriénio 2016-2020; e

CONSIDERANDO QUE, a Convenção da ONU sobre 
os Direitos da Criança foi rati�cada por cada membro das 
Nações Unidas excepto pelos Estados Unidos; e

CONSIDERANDO QUE, em legislações de quadrié-
nios anteriores que foram apresentadas e reapresentadas no 
Congresso Americano na tentativa de evitar que os Estados 
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Unidos �nanciem a detenção, o interrogatório, o abuso e os 
maus tratos militares das crianças Palestinas; e

CONSIDERANDO QUE, o pacto baptismal Metodista 
Unido nos une a aceitar a liberdade e o poder que Deus nos dá 
para “resistir ao mal, à injustiça e à opressão independente da 
forma que se apresentem”; 

Assim sendo, �ca resolvido que a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida de 2020 encarrega a Junta Geral da 
Igreja e da Sociedade, em consulta com a Junta Geral dos 
Ministérios Gerais e as Mulheres Metodistas Unidas, a for-
mularem um plano que aborde: 

a. como melhor educar e informar os Metodistas Unidos 
quanto à questão do encarceramento das crianças Palestinas; 

b. como melhor interagir com parlamentares de todo o 
mundo, mas em especial nos Estados Unidos, sobre a questão 
do encarceramento das crianças Palestinas; e

c. acções possíveis que os Metodistas Unidos podem 
tomar para evitar a contribuição ao sofrimento, abuso e encar-
ceramento das crianças Palestinas. 

Fica resolvido ainda, que as recomendações produzi-
das pelas consultas antes referidas sejam apresentadas na 
Conferência Geral da Igreja Metodista Unida de 2024 para 
revisão e/ou acção. 

Fundamentação:
A detenção e o tratamento severo das crianças Palesti-

nas por colonos e soldados Israelitas têm sido documentados 
há mais de duas décadas por organizações respeitadas mun-
dialmente como a UNICEF e Human Rights Watch. A igreja 
a�rma os direitos de todas as crianças, porém, a igreja deve 
fazer mais. 

R9999.

Número de petição: 20623-CC-R9999-G; Prusha, Connor 
– Chardon, OH, EUA, para Convocação dos Jovens 
Metodistas Unidos. 

Os princípios sociais como um guia ao 
combate do nacionalismo extremo

Os princípios sociais como um guia ao combate do nacio-
nalismo extremo 

Como Cristãos, somos chamados pelo nosso baptismo ao 
sacerdócio de todos os crentes. Isso leva-nos a permanecer 
na Bíblia Sagrada. Essas Escrituras são o fundamento dos 
Princípios Sociais Metodistas Unidos, que nos incentivam a 
crescer numa comunhão amorosa uns com os outros e com o 
mundo. 

No nosso clima global actual, houve um recente aumento 
de nacionalismo extremo e prejudicial. O nacionalismo ex-
tremo é de�nido como a identi�cação com a nação de um in-
divíduo e apoio aos seus interesses, especialmente a exclusão 

ou detrimento dos interesses de outras nações. Esse tipo de 
nacionalismo está a actuar como uma força danosa e diver-
gente. Acreditamos que a igreja deveria ter uma voz ética 
forte na política e agir como uma bússola moral junto aos seus 
membros, tanto os leigos como o clero, e ao mesmo tempo a 
oferecer um testemunho positivo ao mundo. 

Desa�amos a igreja a dizer a verdade ao mundo e clama-
mos todos os Metodistas Unidos a serem conduzidos por seus 
Princípios Sociais no lugar de alianças pessoais, nacionais, 
políticas ou culturais. 

Toda a pregação e ensino a respeito de questões sociais 
deveria ser �elmente baseado nos Princípios Sociais e nas 
Escrituras em que são baseados. 

Assim sendo, pedimos que igreja denuncie políticas e 
práticas que violam os Princípios Sociais. Clamamos a igreja 
a manter políticas que estejam alinhadas com os Princípios 
Sociais em todos os contextos.

Fundamentação:
No nosso clima global actual, há um aumento de naciona-

lismo extremo e prejudicial. Esse tipo de nacionalismo está a 
actuar como uma força danosa e divergente. A igreja deveria 
ter uma voz ética forte na política e agir como uma bússola 
moral junto aos seus membros tanto os leigos como o clero. 

R9999.

Número de petição: 20624-CC-R9999-G; Peacock, Richard 
– Sterling Heights, MI, EUA. 

Abolição das Armas Nucleares

 Desde o ápice da Guerra Fria, os Estados Unidos e a 
Rússia desmantelaram mais de 50.000 ogivas nucleares, 
porém 15.000 dessas armas ainda existem e representam um 
risco intolerável a todas as criaturas de Deus no planeta ter-
ra. Cerca de 95% dessas armas estão nas mãos dos Estados 
Unidos e da Rússia; as restantes estão nob a alçada do Reino 
Unido, França, China, Israel, Paquistão e Coreia do Norte.

 A explosão nem que seja de apenas uma pequena fracção 
dessas armas causaria desastres por toda a criação de Deus. 
Um mínimo de 100 bombas do tamanho de Hiroshima, 
pequenas para os padrões actuais, causariam problemas 
climáticos por todo o planeta, cortes na produção alimentar 
e colocariam dois biliões de pessoas sob o risco de morrer de 
fome.

 Ademais, o perigo da guerra nuclear está a crescer à me-
dida em que o aquecimento global aumentou a tensão nas co-
munidades em todo o mundo intensi�cando a probabilidade 
de migração, insegurança alimentar, fome e con�itos.

 Assim sendo, a carta pastoral do Conselho dos Bispos 
Metodistas Unidos de 1986, “Em Defesa da – A Crise Nuclear 
e uma Paz Justa” ainda é relevante:
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 “Escrevemos em defesa da criação. Fazemos isso pois a 
criação em si está sob ataque. O ar e a água, árvores e frutas 
e �ores, pássaros e peixes e gado, todas as crianças e jovens, 
mulheres e homens vivem sob as sombras escuras da ameaça 
de um inverno nuclear. Clamamos a Igreja Metodista Unida 
para testemunhar com mais fé e acção em face da crise que 
está a piorar. . . .

 "Assim sendo, dizemos um Não claro e incondicionado 
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”.

 Agora é o momento para os Metodistas Unidos de cada 
nação apelarem aos seus líderes para trabalharem no senti-
do de alcançarem um mundo sem armas nucleares. Esse 
ministério de busca da abolição das armas nucleares pode, 
igualmente, ajudar a uni�car a igreja global.

 Pedimos a cada congregação da Igreja Metodista 
Unida para re�ectir sobre os perigos das armas nucleares, 
o chamado do Príncipe da Paz para serem paci�cadores, e 
a orar e defender anualmente a favor da abolição das armas 
nucleares.

 Clamamos cada Metodista Unido para defender a sua 
nação a adoptar O Tratado sobre a Proibição das Armas 
Nucleares. (www.un.org.disrmament/wmd/nuclear/npt  
<http://www.un.org.disrmament/wmd/nuclear/npt>; www.
ican.org <http://www.ican.org>) Adoptado em 7 de Julho de 
2017 por 122 nações, esse tratado bane categoricamente as ar-
mas nucleares, inclusive o uso, desenvolvimento, testes, pro-
dução, fabrico, aquisição, posse, transferência, e a ameaça de 
as utilizar. Bane também a assistência de actividades relacio-
nadas às armas nucleares, como a participação nos preparos 
militares e a permissão do trânsito por águas terrestres e es-
paço aéreo.

 Esse tratado apresenta um caminho para os países com 
armas nucleares a aderirem ao tratado ao solicitar as nações a 
retirarem as armas nucleares de suas condições operacionais 
e destruir as armas e seus programas. O tratado cria veri�-
cações e protecções que exigem a destruição veri�cável, de 
prazo determinado, transparente e irreversível de armas nu-
cleares e programas para os signatários.

 Toda a nação e toda a criação de Deus será mais segu-
ra sob O Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares. 
Contanto que os inspectores possam veri�car que ninguém 
está a violar o tratado, é nosso interesse como seguidores de 
Jesus Cristo reduzir e eventualmente eliminar as armas nucle-
ares e a possibilidade delas serem usadas.

 Que o testemunho dos Metodistas Unidos pela abolição 
das armas nucleares possa ser um de tornar as coisas por 
Shalom/Salaam/Shanti/Peace/Paz.

Fundamentação:
As armas nucleares são armamentos – imorais, ecocid-

as e suicidas. As armas nucleares prejudicam a segurança de 
uma nação e divergem os recursos a favor das necessidades 
humanas. São Basílio o Magno escreveu: “Nada é mais carac-
terístico de um Cristão do que a edi�cação da paz; para isso, 
o Senhor prometeu a maior recompensa”.

R9999.

Número de petição: 20625-CC-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

Crimes contra a humanidade, genocídio, 
crimes de guerra

"Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, 
Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Ele envi-
ou mensageiros à sua frente.  Indo estes, entraram num po-
voado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo 
dali não o recebeu porque se notava em seu semblante que 
ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e 
João perguntaram: "Senhor, quereis que façamos cair fogo do 
céu para destruí-los?" Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu" 
(Lucas 9:51-56). 

"Admitimos que como Cristãos nós também respondem-
os às diferenças religiosas e étnicas por medo, ignorância e 
até mesmo por ódio. Recorremos muito rapidamente à violên-
cia como um meio de resolução de con�itos. 

"A corrente crescente de violência no mundo ameaça 
engolir comunidades, nações e civilizações do mundo. É o 
momento para a igreja tornar-se pró-activa na resolução de 
con�itos de forma não violenta e desenvolver alternativas 
para a violência" ("A resposta da igreja ao con�ito étnico e 
religioso," Resolução No. 81, BOR 2004).

Na busca da resolução de con�ito não violenta e alter-
nativas para a violência, o Conselho dos Bispos, em Junho 
de 2004, ofereceu um guia de discussão "Em busca de se-
gurança" que lembrou todos os Metodistas Unidos que "a 
nossa ética Cristã nos diz: "Se vós quereis paz, trabalhai por 
justiça." Esse é o caminho que deveríamos perseguir na bus-
ca por segurança. . . . A segurança sob a perspectiva da fé 
"é um estado de ser que �ui da inclusão de todos no prémio 
da terra. A segurança é destinada a todos e resulta de uma 
preocupação de cada um pelo outro. A segurança resulta de 
uma preocupação pelo bem comum e a promoção da soli-
dariedade entre as nações e os povos. A segurança tem ori-
gem no reconhecimento e na defesa dos direitos humanos 
básicos.”

Os Princípios Sociais da Igreja Metodista Unida (¶ 165C, 
“Guerra e Paz”) declara: "Acreditamos que a guerra é incom-
patível com os ensinamentos e com o exemplo de Cristo… [e] 
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insiste que a primeira obrigação moral de todas as nações é… 
resolver de forma pací�ca qualquer disputa originária entre 
eles." No mesmo parágrafo A Igreja Metodista Unida tam-
bém declara, "Nós, portanto, rejeitamos a guerra como um 
instrumento de política nacional externa." 

Como e quem determinará quando "o último recurso" ti-
ver sido alcançado e a guerra será a única maneira de parar 
"crueldades como o genocídio, repressão brutal dos direitos 
humanos e agressão internacional não provocada"? A comu-
nidade internacional tem se debatido com essa preocupação. 
A Responsabilidade Internacional para Proteger os estados, 
que é a "aceitação clara e inequívoca por parte de todos os 
governos da responsabilidade internacional colectiva para 
proteger as populações do genocídio, crimes de guerra, lim-
peza étnica e crimes contra a humanidade. A vontade de agir 
colectivamente de forma decisiva e atempada quanto a esse 
objectivo, através do Conselho de Segurança, quando meios 
pací�cos forem comprovadamente inadequados e as autori-
dades nacionais estão evidentemente a falhar."

Em 2006, a Nona Assembleia do Conselho Mundial de 
Igrejas (CMI) reuniu-se em Porto Alegre, Brasil, observou 
que a Responsabilidade para Proteger "alterou o debate do 
ponto de vista dos intervenientes para o das pessoas com ne-
cessidade de assistência, de�nindo, assim, a soberania como 
um estado de responsabilidade… Os estados não podem mais 
esconder-se por trás do pretexto de soberania para cometer 
violações aos direitos humanos contra seus cidadãos e viv-
er com impunidade total… [A] responsabilidade de proteger 
e servir o bem-estar de seu povo é essencial à soberania de 
um estado. Quando há uma falha em executar essa respons-
abilidade, seja por negligência, por falta de capacidade ou em 
ataques directos à população, a comunidade internacional tem 
a obrigação de auxiliar as pessoas e os estados, e sob circun-
stâncias extremas, intervir nos assuntos internos do estados 
nos interesses e segurança do povo."

No século 21, assim como no século 20, as atrocidades 
durante a guerra e a paz têm sido e continuam a ser direc-
cionadas contra os civis. Os participantes da assembleia do 
CMI citada anteriormente chamaram a atenção aos "apelos 
diários em seus países de origem e regiões devido a desastres, 
con�itos violentos e condições de opressão e sofrimento," e 
comprometeram-se a clamar o movimento ecuménico "a te-
stemunhar a transformação nas vidas pessoais, na igreja, nas 
sociedades e no mundo como um todo." Em outras palavras, 
""se você quer paz, trabalhe por justiça." "Não se deixem 
vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem"(Romanos 
12:21).

É imperativo que a comunidade internacional encontre 
meios pací�cos para exercitar essa responsabilidade para pro-
teger e nunca ter que entrar em guerra ou mesmo a intervenção 
militar como um "último recurso". Mas, "para acabar com a 
violência e a guerra e pôr �m à impunidade e ao desrespeito 
pelos direitos humanos e leis humanitárias internacionais, 

será necessário contar com mais do que vontade política e 
coragem moral.

São necessários mecanismos concretos para exercer a 
totalidade dos direitos humanos - civis, políticos, sociais, 
económicos e culturais. Um desses mecanismos é o Tribunal 
Penal Internacional, que foi estabelecido através de um pro-
cesso intergovernamental para que indivíduos que cometem 
crimes de guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e 
crime de agressão respondam perante a justiça.

Quais são esses crimes internacionais de forma que nós, 
como Metodistas Unidos possamos entender os meios exis-
tentes para perseguirmos os agressores e cuidarmos das víti-
mas?

Crimes de guerra, de acordo com a Artigo 8, parágrafo 
2, subparágrafo (a) do Estatuto de Roma do Tribunal Penal 
Internacional, são de�nidos como "Graves brechas da 
Convenção de Genebra de 12 de Agosto de 1949, nomea-
damente, qualquer um dos seguintes actos contra pessoas 
ou propriedade protegida sob as provisões da Convenção de 
Genebra relevante: 

"(i) Homicídio doloso; 
"(ii) Tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo 

as experiências biológicas; 
"(iii) O ato de causar intencionalmente grande sofrimento 

ou ofensas graves à integridade física ou à saúde; 
"(iv) Destruição ou a apropriação de bens em larga esca-

la, quando não justi�cadas por quaisquer necessidades mili-
tares e executadas de forma ilegal e arbitrária; 

"(v) O ato de compelir um prisioneiro de guerra ou out-
ra pessoa sob proteção a servir nas forças armadas de uma 
Potência inimiga; 

"(vi) Privação intencional de um prisioneiro de guerra ou 
de outra pessoa sob proteção do seu direito a um julgamento 
justo e imparcial; 

"(vii) Deportação ou transferência ilegais, ou a privação 
ilegal de liberdade; 

"(viii) Tomada de reféns; 
* * * 
O subparágrafo b) no mesmo Artigo 8, parágrafo 2, acres-

centa, "Outras violações graves das leis e costumes aplicáveis 
em con�itos armados internacionais no âmbito do direito in-
ternacional, a saber, qualquer um dos seguintes atos: i) Dirigir 
intencionalmente ataques à população civil em geral ou civis 
que não participem diretamente nas hostilidades. . . ."

Crimes contra a humanidade são, nomeadamente: "as-
sassinato, escravização, deportação e outros actos desumanos 
cometidos contra as populações civis, antes ou durante a guer-
ra; ou perseguições por motivos políticos, raciais ou religio-
sos na execução de ou em conexão com qualquer crime den-
tro da jurisdição do Tribunal, seja ou não em violação da lei 
doméstica do país onde foram praticados. . . ." Essa de�nição 
foi estabelecida pelos Aliados e os EUA e foi incluída no 
Artigo 6 do Tribunal Militar Internacional (TMI) no encontro 
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em Nuremberg em 1945. Embora nenhuma convenção espe-
cializada tenha sido desenvolvida quanto a crimes contra a hu-
manidade, uma categoria de crimes foi incluída nos Tribunais 
Internacionais da Antiga Jugoslávia e Ruanda assim como no 
Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.

  A Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de 
Genocídio de�ne o genocídio como quaisquer actos "cometi-
dos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo 
nacional, étnico, racial ou religioso, tais como: assassinato 
de membros do grupo; atentado grave à integridade física e 
mental de membros do grupo; submissão deliberada do gru-
po a condições de existência que acarretarão a sua destruição 
física, total ou parcial; medidas destinadas a impedir os nasci-
mentos no seio do grupo; transferência forçada das crianças 
do grupo para outro grupo." 

   A limpeza étnica é uma "política intencional projetada 
por um grupo étnico ou religioso para remover por meios vi-
olentos ou inspiradores de terror a população civil de outro 
grupo étnico ou religioso de certas áreas geográ�cas. . . . Esse 
motivo parece ser a ocupação do território e a exclusão do 
grupo ou grupos expurgados." Muitas resoluções do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas declaram a limpeza étnica 
como uma violação da lei humanitária internacional e exige 
que os agressores sejam trazidas à justiça.

   O crime de agressão é de�nido pelo Estatuto do 
Tribunal Penal Internacional como "a direção, a preparação, o 
desencadeamento ou a continuidade, por uma pessoa em uma 
posição para efectivamente ter controlo sobre ou direccionar 
o uso de força armada ou política por um Estado, de um acto 
de agressão que, por sua característica, gravidade ou esca-
la, constitua uma violação manifestada da Carta das Nações 
Unidas.

Em 2005 o Conselho Mundial das Igrejas a�rmou o es-
tabelecimento do TPI como "o passo mais importante em di-
recção à Lei Internacional. . . . O Tribunal oferece à comuni-
dade internacional um instrumento para defender os direitos 
humanos e buscar justiça para crimes especí�cos que de outra 
forma seriam cometidos com impunidade. . . ." Os Metodistas 
Unidos expressaram primeiramente seu apoio ao Tribunal 
na Conferência Geral de 2000. Naquela resolução, A Igreja 
Metodista Unida foi chamada a buscar maneiras para ser uma 
"testemunha de transformação na vidas pessoas, das igrejas, 
sociedades e o mundo como um todo" e buscar a eliminação 
da violência, guerra, crimes contra a humanidade, crimes de 
guerra, e genocídio em cada todas as sociedades e pelo mun-
do todo. 

Assim sendo, a Conferência Geral incentiva os meto-
distas unidos a orarem e a reunirem-se em grupos de estu-
do para aprender sobre os efeitos degradantes que os crimes 
de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio causam 
às vítimas, os infractores e os que observam em silêncio nas 
comunidades em que vivem. Os Metodistas Unidos devem 

iniciar acções contra a impunidade associada com violações 
da lei humanitária internacional por, entre outros, campanhas 
em todas as nações para rati�car o Estatuto de Roma especial-
mente nos países onde existam Metodistas Unidos.

A Igreja Metodista Unida clama ao Conselho dos Bispos, 
todas agências, comissões, igrejas locais, distritos, conferên-
cia anual e central a testemunhar a necessidade urgente de 
parar a destruição de vidas humanas, propriedades e comu-
nidades através dos meios já sancionados por leis nacionais 
e Internacionais, especialmente através de crimes de guerra, 
genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de agressão. 
A igreja deve buscar, desenvolver e partilhar recursos na 
maior quantidade de idiomas possível e através de variados 
meios disponíveis para permitir aos seus membros que:

a) permaneçam informados e trabalhem no sentido da 
prevenção de con�itos, atrocidades, violência e sofrimento;

b) apoiem e participem da Peregrinação pela Paz do 
Conselho Mundial das Igrejas, mobilizem nossas igrejas em 
defesa da paz com justiça; 

c) garantam a presença e a participação da igreja ness-
es locais onde pessoas precisam de protecção e ajuda hu-
manitária; 

d) empreguem judiciosamente a autoridade moral dos lí-
deres religiosos na mediação entre os intervenientes e actores 
poderosos diferentes;

e) permaneçam informados sobre o trabalho do Tribunal 
Penal Internacional; e

f) apoiem organizações a trabalharem pelos direitos 
humanos, incluindo especialmente o Conselho de Direitos 
Humanos das Nações Unidas .

Fundamentação:
Essa petição é uma versão actualiza da Resolução No. 

6150 de há oito anos "Crimes contra a humanidade, genocí-
dio, crimes de guerra." Limitações de tempo na Conferência 
Geral de 2016 não permitiu a comissão legislativa de agir so-
bre essa petição, o que resultou na expiração do seu prazo de 
validade.

R9999.

Número de petição: 20626-CC-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan – Washington, DC, EUA, para a Junta Geral da Igreja 
e da Sociedade. 

As Nações Unidas e o multilateralismo

Então, sim, vinde e pensemos juntos, diz o Senhor: 
 embora os vossos pecados sejam vermelhos como escar-
late, 
 eles se tornarão brancos como a neve; 
embora sejam rubros como púrpura, 
 como a lã se tornarão. (Isaías 1:18)
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Ele julgará entre as nações 
 e resolverá contendas de muitos povos. 
Eles farão de suas espadas arados 
 e de suas lanças foices. 
 Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra 
nação, 
 elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. (Isaías 

2:4)

Bem-aventurados os paci�cadores, 
 pois serão chamados �lhos de Deus. (Mateus 5:9)

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 ga-
rantia 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). O povo de Deus é gracio-
samente abençoado para bene�ciarem alegremente dos frutos 
da boa criação de Deus. Trabalhar pela justiça e paz para to-
dos é a�rmar a promessa de Deus de uma vida abundante 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 �orescimento 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 verdadeiramente o multilateralis-
mo: evoluir e viver até alcançar uma comunidade internacion-
al verdadeiramente justa, pací�ca, participativa e sustentável. 
O multilateralismo é a diplomacia que envolve a colaboração 
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 respeit-
ador e reconhecimento do bem comum. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) personi�ca 
esse ideal do multilateralismo. Nas palavras da presidente da 
73a Sessão da Assembleia Geral da ONU (2018-2019), María 
Fernanda Espinosa Garcés, "É abundantemente claro que a 
paz é mais do que ausência da guerra. De modo a ser suste-
ntável, a paz deve ser nutrida, antes, durante e após con�itos. 
A paz, o desenvolvimento e os direitos humanos são interliga-
dos e reforçados mutuamente. Temos que trabalhar neste con-
tínuo – na Assembleia Geral e além – se quisermos abordar 
os muitos desa�os com os quais nos deparamos. E temos que 
abraçar o multilateralismo se quisermos promover uma paz 
duradoura no mundo." 

O empenho Metodista Unido em assuntos internacionais 
data desde 1934 com o estabelecimento da Comissão para a 
Paz Mundial. Mas a criação das Nações Unidas apresentou 
um ímpeto para um empenho maior e directo com essa orga-
nização multilateral. Alguns meses depois da sua fundação 
em 24 de Outubro de 1948, a reunião inaugural da Assembleia 
Geral das Nações Unidas foi realizada no Hall Central 
Metodista em Westminster, Londres, entre 10 de Janeiro e 14 
de Fevereiro de 1946. Um pouco depois de uma década des-
de a Sede das Nações Unidas ter sido construída, Metodistas 
visionários construíram do outro lado do edifício das Nações 
Unidas o Centro da Igreja para as Nações Unidas como um 
testemunho às "o que é devido à paz" (Lucas 19:42).

As Nações Unidas e as agências internacionais relacio-
nadas colaboram multilateralmente em vários assuntos e 
preocupações. Estas preocupações podem ser permanentes 
ou emergentes, incluindo transgressões da paz, guerras e 
con�itos, ou surtos epidémicos, incluindo pandemias, para 
os quais a ONU tem a maior capacidade, se não enorme, e 
mandato para mobilizar os recursos humanos e materiais. O 
mundo �ca melhor quando a vontade colectiva é reunida e 
os recursos globais são mobilizados para abordar esses desa-
�os globais. A ONU tem uma obrigação imposta por Carta 
em fazer exactamente isso. Por exemplo, a ONU está a tra-
balhar arduamente 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 tu-
berculose.

A ONU tem um mandato estipulado por Carta para parar 
com as guerras e impedir os con�itos. Aborda este mandato 
com um kit de ferramentas diplomáticas profundas nos secto-
res da transformação e gestão de con�itos. As suas operações 
de manutenção da paz são realizadas nos locais difíceis com 
con�itos e focos de con�itos violento permanentes. O seu 
trabalho de desarmamento é voltado à prevenção de prolifer-
ação nuclear e a suspensão do desenvolvimento e utilização 
de armas biológicas ou outras armas de destruição em massa. 
Também diz respeito à redução da produção, proliferação e 
utilização de pequenas armas. Nesse sentido, damos apoio à 
Agenda de Desarmamento do Secretário Geral da ONU (24 
de Maio de 2018).

O ano de 2020 marca o 75.º aniversário das Nações 
Unidas. Em mais de sete décadas de existência, a ONU evolu-
iu para re�ectir 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 todas as pessoas. As mais de sete décadas desde 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e os 
tratados e mecanismos de direitos humanos posteriores, são 
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testemunho não apenas dos humanos ansiando por dignidade 
mas pela protecção sincera dos direitos humanos. 

A segurança humana inclui, por exemplo, segurança al-
imentar 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 humanidade dos 
povos indígenas e a necessidade de garantir os seus conheci-
mentos básicos e recursos indígenas.

A ONU também representa a paz e segurança resultantes 
da eliminação da fome e erradicação da pobreza. A chave para 
alcançar a Agenda de 2030 da ONU pelo Desenvolvimento 
Sustentável encontra-se no foco de objectivos e metas men-
suráveis que fazem parte da agenda. O desenvolvimento 
sustentável ressalta a primazia da dignidade humana e os di-
reitos humanos. A transformação social que busca alcançar 
encontra-se na abordagem das desigualdades históricas, da 
exploração e da opressão, especialmente as provenientes do 
colonialismo, escravidão, genocídio, Holocausto e o �agelo 
das duas guerras mundiais que foram os motivos de há mais 
de 70 anos os arquitectos do que é agora a ONU foram in-
citados a reconhecer e nunca deixar o mundo e o seu povo 
sofrer por isso novamente. Esse reconhecimento convincente 
inspirou a Carta das Nações Unidas (1945) e a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (1948).

A ONU, uma instituição de natureza humana, continua a 
ser chamada para estes mandatos e muito mais. Os principais 
avanços positivos pela paz global, segurança e desenvolvi-
mento sustentável lançam uma sombra nas insu�ciências des-
sa instituição global. O antigo Secretário-Geral da ONU, Dag 
Hammarskjold descreveu a ONU como uma instituição hu-
mana, dizendo, “A ONU não foi criada para levar a humani-
dade (sic) ao céu, mas para salvar 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 vi-
das e comunidades das pessoas, deverá procurar não só a 
erradicação da fome e da pobreza, mas também abordar as 
desigualdades e injustiças que os modelos económicos e soci-
ais de desenvolvimento até ao momento geraram. Essa procu-
ra deverá basear-se na solidariedade, justiça, cooperação, 
responsabilidade mútua, responsabilidades comuns porém 
diferenciadas e a participação de todos os intervenientes: 
governos, organizações não governamentais e pessoas e suas 
comunidades.

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 de�nem 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, a�rmamos 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 2016, ¶165D).

A fé Cristã e a comunidade estão enraizada ONU um en-
tendimento 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 ba-
seadas na bíblia:

1. A soberania e o amor transcendente de Deus por toda 
a criação e a expressão desse amor na encarnação de Jesus 
Cristo, cuja missão foi revelar a compreensão sobre essa pre-
sença divina, a proclamar a mensagem de amor e salvação, e 
trazer justiça e paz; 

2. a unidade da criação e a igualdade de todas as raças e 
pessoas; 

3. a dignidade e o valor sagrado de cada pessoa como 
�lho de Deus; e 

4. a igreja, o corpo de crentes, cuja missão global e teste-
munho público da construção da paz, a busca por justiça, e a 
reconciliação de pessoas e comunidades testemunha a acção 
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 
indivíduo, uma comunidade e uma nação contribui para a ga-
rantia da paz e da justiça para todos. Trabalhar pela justiça 
e paz para todos é a�rmar a promessa de Deus de uma vida 
abundante: “Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o 
mundo e os seus habitantes” (Salmo 24:1); “Eu vim para que 
as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude” (João 10:10b). 

A Igreja Metodista Unida, por conseguinte, rea�rma o 
seu apoio das Nações Unidas e incentiva todos os governos 
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 a�rma 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 �nan-
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. 



292  DCA Edição Avançada

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 con�itos, 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 ex-
ige a participação de grupos vulneráveis e marginalizados 
procurando promover a justiça e a paz nos mecanismos ca-
pazes de corrigir as causas e consequências da injustiça e 
opressão. 

5. Paz e Resolução de Con�itos. A paz enraizada na 
justiça exige a criação de uma cultura de paz nas casas, co-
munidades, instituições religiosas, nações e em todo o mun-
do; utilização de meios não violentos de resolver os con�itos; 
sistemas apropriados 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 edi�cação mútua." (Romanos 14:19) 
A justiça internacional requer a participação e determi-

nação de todos os povos. Somos chamados a olhar para além 
das "fronteiras limitadas e con�ituosas dos estados-nação 
para uma maior e mais abrangente comunidade da humani-
dade" ("Apelo para a Paz e o Auto-Desenvolvimento dos 
Povos" do Conselho dos Bispos Metodistas Unidos).

Tem-se veri�cado uma cooperação internacional sem 
precedentes nas Nações Unidas e nas suas agências es-
pecializadas, à medida que elas e os estados-membros tra-
balham para resolver problemas globais de saúde, educação 
e bem-estar das pessoas, especialmente 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 mortalidade infantil. A defesa 
da UNICEF em nome dos direitos e bem-estar das crianças 
em situações de con�ito armado, incluindo a condição das 
crianças recrutadas e usadas como soldados, é altamente 

louvável. O trabalho dessa instituição na priorização de cri-
anças migrantes e refugiadas é da maior importância.

Conquistas louváveis   foram alcançadas através da coop-
eração multilateral, especialmente nas áreas de desenvolvi-
mento sustentável, direitos humanos universais, liberdade 
religiosa e tolerância, construção da paz e segurança. Mais 
louváveis são os avanços na igualdade de género e o empoder-
amento das mulheres, 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 1325 
do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a função 
das mulheres na construção da paz e segurança.. O ano de 
2020 marca o 25.º aniversário da Declaração e a Plataforma 
de Acção de Pequim (1995) e a "Agenda sobre as Mulheres, 
Paz e Segurança" decorrente da Resolução N.º 1325 do 
Conselho de Segurança da ONU. É um ano emblemático para 
nos dedicarmos novamente a "assegurar a plena implemen-
tação dos direitos humanos das mulheres e das meninas como 
parte inalienável, integral e indivisível de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais" (Declaração de Pequim) 
e a importância do envolvimento das mulheres nas questões 
de paz e segurança para alcançar a estabilidade duradoura 
(Resolução N.º 1325).

Noutras áreas, no entanto, as considerações políticas têm 
diminuído o apoio necessário para as Nações Unidas alca-
nçarem os seus objectivos. Muitas nações, incluindo as mais 
poderosas, participam em alguns programas apenas quando 
tal acção não interfere com a sua vantagem e interesse nacio-
nal declarado. 

Numa altura em que as preocupações de paz e segurança 
global são cada vez mais transnacionais, o trabalho das 
Nações Unidas, através da Agência Internacional de Energia 
Atómica, precisa de maior apoio de todos os governos para 
que possa, de forma e�ciente e e�caz, desempenhar funções 
relacionadas com a segurança nuclear, especialmente na 
melhoria da coordenação internacional, monitorização, 
elaboração de relatórios, partilha de informações e melhores 
práticas entre os Estados e o sector privado. Nesse sentido, 
a agência compromete-se a promover a entrada em vigor 
precoce do Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares 
(TPAN), um tratado que codi�ca a ilegalidade das armas 
nucleares de forma abrangente, incluindo a proibição do 
desenvolvimento, posse, uso e ameaça de uso das armas nu-
cleares, com o objectivo de levar à sua eliminação total. Essa 
agência rea�rma ainda a importância vital das obrigações 
positivas apresentadas no TPAN, sobre a remediação am-
biental e pela assistência das vítimas afectadas pelo uso ou 
teste de armas nucleares. O compromisso da agência com 
esse tratado histórico está de acordo com os chamados de 
abolição de armas nucleares enunciados sob "A Criação 
Renovada de Deus: um Chamado por ajuda e Acção", uma 
carta pastoral do Conselho dos Bispos da Igreja Metodista 
Unida (2009). 
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O aquecimento global e a mudança climática são 
questões urgentes que necessitam de atenção máxima por to-
das as pessoas e comunidades e em todos os níveis de gover-
nação. 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. 
As NU estão posicionadas para liderar a abordagem das mu-
danças climáticas através de mecanismos estabelecidos pela 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 
Clima. As respostas à mudança climática devem ser enraiza-
das na solidariedade global e justiça. Essas respostas devem 
re�ectir as exigências das pessoas que se concentram numa 
transformação da energia global, defesa de soberania alimen-
tar e reconhecimento dos direitos humanos de forma a que 
qualquer objectivo de temperatura global minimize os danos e 
os impactos nas pessoas e no planeta. Aos países desenvolvi-
dos são atribuídas responsabilidades legais e morais para for-
necerem o �nanciamento necessário para a adaptação e mit-
igação internacional, e sobretudo todo o reconhecimento das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Os Acordos 
de Paris de 2015 tratam dessas e outras maneiras de trazer as 
nações a uma causa comum para realizar esforços ambicio-
sos, porém necessários, no combate à mudança climática e a 
adaptação dos seus efeitos. Com o apoio do acordo, pessoas e 
nações do mundo podem então enfrentar colaborativamente a 
ameaça da mudança climática. 

Paz, ordem mundial e a regra da lei
A ordem e paz mundial exige o desenvolvimento de um 

quadro e�caz e aplicável   de direito internacional que prevê a 
resolução pací�ca de con�itos entre as nações e a protecção 
dos direitos humanos e a garantia de justiça para todas as pes-
soas. O papel das instituições religiosas na construção da paz 
é bem estabelecido e reconhecido, incluindo o do Conselho 
Mundial de Igrejas e Religiões pela Paz Internacional. É um 
papel que apoia, trabalha em conjunto, e fortalece os esforços 
multilaterais de construção da paz nas NU e outros órgãos 
regionais como a União Africana.

Enquanto as guerras continuam e muitos con�itos per-
manecem intratáveis  , o trabalho das Operações de Paz das 
Nações Unidas é crucial e merece apoio contínuo. A pro�s-
sionalização das forças de paz, incluindo a adesão à disciplina 
e aos princípios de direitos humanos, faz parte desse apoio. 
Devemos estar prontos para advertir as Nações Unidas e suas 
forças de manutenção de paz quando houver violações com-
provadas e claras das suas obrigações juramentadas nos países 
onde estão colocados para serem uma força de paz, de boa 
vontade e um exemplo dos valores incorporados na Carta da 
ONU, mas especialmente na protecção dos direitos humanos.

Embora o Tribunal de Justiça Internacional esteja to-
talmente em vigor para adjudicar os con�itos entre os esta-
dos, incentivamos todas as nações a rati�carem o Tribunal 
Criminal Internacional de forma a tornar-se num órgão 

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 transnaciona-
is. Neste exemplo, o apoio é crucial para o desenvolvimento 
sustentável e governança dos países menos desenvolvidos, 
litorais e pequenas ilhas 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 da Agenda das Nações Unidas de 
Desenvolvimento Sustentável de 2030, incluindo as dezessete 
Metas de Desenvolvimento Sustentáveis (MDS).

Devemos apoiar uma proteção melhor e mais e�caz e 
justa dos direitos humanos e bem-estar das pessoas em mov-
imento, independentemente da situação migratória. Nesse 
sentido, apoiamos a implementação do Pacto Global para 
uma Migração Segura, Ordenada e Regular, também conheci-
do como Pacto para Migração de Marrakech (2018, <https://
bit.ly/2HyOgmd>) e o Pacto Global sobre Refugiados (2018, 
<https://bit.ly/2DUrzXY>) e o chamado aos estados mem-
bros da ONU para os assinarem.

Conforme declarado pela Churches Witnessing with 
Migrants (CWWM, 2017, <https://bit.ly/2OYrep9>): "A 
liberdade de movimento é um direito humano que permite 
às pessoas criarem relações humanas e encontrarem comu-
nidades sustentáveis. A migração forçada é uma mudança 
climática, uma violação dos direitos humanos. As situações 
violentas, degradação ambiental, militarização, guerras, con-
�itos permanentes e perseguição política nos países resul-
taram no desalojamento interno e movimento forçado e exter-
no das pessoas que provocaram requerentes de asilo e grandes 
números de refugiados. Nessas condições, as pessoas aban-
donaram as suas comunidades e procuraram refúgio noutro 
local, incluindo noutros países. Neste tipo de situações, as 
pessoas indígenas, mulheres, crianças e pessoas com de�ciên-
cia que são migrantes ou familiares de migrantes apresentam 
um maior risco e vulnerabilidade. Um diálogo signi�cativo 
sobre a migração deve abordar estes assuntos, incluindo os 
refugiados e requerentes de asilo." 

Devemos "incentivar os governos a rati�carem e im-
plementarem tratados e convenções relevantes das Nações 
Unidas e Organização Internacional do Trabalho (OIT) e al-
terarem as suas leis nacionais para estarem em conformidade 
com esses tratados e convenções, especialmente a Convenção 
da ONU sobre a proteção de todos os direitos de todos os tra-
balhadores migrantes e membros das famílias e a Convenção 
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189 da OIT relativamente a um trabalho decente para os tra-
balhadores 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 na dignidade humana e 
nos direitos humanos"). 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 signi�ca-
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 desa�os 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, sejam por causas de busca de justiça, 
ou por actos de terrorismo poderiam muito bem ser evitadas, 
diminuídas ou terminadas se as nações do mundo trabalhas-
sem vigorosamente e em conjunto para procurar mudanças 
na política 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.

Apoio ao multilateralismo robusto pela colaboração na 
conexão

A Igreja Metodista Unida e seu sistema de conexão 
global de testemunho público Cristão e acção social está 
estrategicamente posicionado para juntar-se nessa missão. 
Recomendamos que os Cristãos, e todas as pessoas de boa 
vontade, trabalhem para apoiar, fortalecer e melhorar o siste-
ma das Nações Unidas e suas agências, e a compromete-
rem-se ao seguinte, em seus respectivos países e localidades:

• 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. Temos que reconhecer 

e promover a dignidade humana e protegê-la com os dire-
itos humanos, garantindo que as pessoas sejam portadoras 
de direitos e que as nações sejam portadoras de obrigações. 
Devemos defender em assembleias legislativas em todo o 
mundo a rati�cação universal dos acordos internacionais, en-
tendimentos e convenções, incluindo protocolos resultantes 
destas convenções.

• À luz do clamor de nossa igreja para agir em arrepen-
dimento por nossa participação institucional na violação da 
dignidade e direitos dos povos indígenas, incluindo a pilha-
gem e os saques de suas comunidades, sabedorias indíge-
nas e recursos, temos que clamar pela rati�cação global da 
Declaração Universal dos Direitos das Pessoas Indígenas, 
aprovada em 2009 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. 
Temos que ajudar a perceber os direitos humanos dos povos 
indígenas e a total participação deles na sociedade através de 
nosso apoio ao trabalho do Fórum Permanente sobre Questões 
Indígenas das Nações Unidas.

• Os Metodistas Unidos através da conexão devem de-
fender o �nanciamento adequado do sistema das Nações 
Unidas ao defender que seus governos paguem suas dívidas 
com as NU e aumentem, em vez de diminuírem, o orçamento 
regular da ONU. À medida em que desa�os estão a crescer 
tremendamente e a esmagar as capacidades dos órgãos mul-
tilaterais em os abordar, fundos e recursos comensurados de-
vem ser avidamente prosseguidos e alocados de forma que 
soluções para esses desa�os sejam encontradas.

Fundamentação:
Essa petição actualiza a Resolução N.º 6134 original de 

24 anos "Em apoio às Nações Unidas" e incorpora os pontos 
principais da Resolução N.º 6133 "Em defesa da Lei Interna-
cional e Cooperação: Alicerce do Multilateralismo", que ex-
pirou em 2012. Essas limitações não permitiram que a Con-
ferência Geral de 2016 actuasse nessa petição.

R9999.

Número de petição: 20628-CC-R9999; Hu Kinney, Ophelia 
– Scarborough, ME, EUA. 

Resolução para uma igreja anti-colonial

CONSIDERANDO QUE, o “colonialismo” é uma práti-
ca de aquisição de controlo político sobre outra entidade e 
asua exploração económica; e

CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida tem 
bene�ciado como uma instituição de práticas colonialistas; e

CONSIDERANDO QUE, o pecado intersectorial, com-
posto e estrutural do colonialismo dá origem a males difer-
entes e contextuais, incluindo homofobia, transfobia, racis-
mo, misoginia, capacitismo, e classismo; e
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CONSIDERANDO QUE, o cenário político da Igreja 
Metodista Unida tem sido desde sua origem moldada princi-
palmente pelo poder, privilégio, e dinheiro assim como tem 
sido pelo evangelho de Jesus Cristo; 

Assim sendo, �ca resolvido, que as pessoas, congre-
gações, e estruturas governantes da Igreja Metodista Unida 
são chamados a condenar as ferramentas e as ideologias de 
opressão utilizadas para subjugar as pessoas marginalizadas 
na igreja e na sociedade; e

Fica resolvido ainda, que as pessoas, congregações, e 
estruturas governantes da Igreja Metodista Unida busquem a 

libertação da narrativa colonialista que o bem-estar das pes-
soas de cor e LGBTQ devem estar em oposição teológica 
umas das outras; e

Fica resolvido ainda, que as pessoas, congregações e es-
truturas governantes da Igreja Metodista Unida adoptem uma 
postura de humildade à medida que a igreja aprende continu-
amente a melhor desmontar essas ferramentas e ideologias de 
opressão em nome do reino de Deus.
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I. Resumo executivo

A Conferência Geral de 2016 autorizou um Comité do 
Estudo Jurisdicional (JSC) constituído por membros de cada 
uma das cinco jurisdições nos Estados Unidos para rever a leg-
islação relacionada com os limites jurisdicionais e o número 
de bispos nas jurisdições, para fazer uma recomendação para 
a Conferência Geral de 2020. O JSC representa a diversidade 
das cinco jurisdições. 

Os membros do JSC reviram a legislação e o presente 
Livro da Disciplina (BOD) e tem dialogado com os líde-
res jurisdicionais, o Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração (GCFA) e os bispos. Concluímos que é adequado 
continuar com as cinco jurisdições e as fronteiras actuais. 
Concluímos ainda que a fórmula da �liação para determinar 
o número de bispos nos EUA já não re�ecte precisamente as 
necessidades e missão de liderança na jurisdição. Recomen-
damos que as jurisdições estão numa melhor posição para 
avaliar em termos de missão o número de bispos para mel-
hor re�ectir as necessidades missionais, culturais e contex-
tuais da igreja actual. 

Propomos que a legislação elimine a fórmula matemática 
para calcular o número de bispos no activo em cada juris-
dição, de�nir um número mínimo de bispos no activo para 
cada jurisdição e de�nir um processo pelo qual as juris-
dições podem solicitar mais bispos (acima do número mín-
imo) com base nas necessidades missionais da jurisdição 
e a capacidade �nanceira da jurisdição a apoiar tais bispos 
adicionais. O processo proposto envolve a revisão de tais 
pedidos por parte do Comité Interjurisdicional em Episco-
pado e aprovação por parte da Conferência Geral. O salário 
e as despesas de tais bispos adicionais, excepto para viagens 
serão pagos pelas conferências anuais dentro da jurisdição 
afectada, em vez de pelas contribuições a todas as conferên-
cias anuais.

II. Lógica Missional

A missão da Igreja Metodista Unida é fazer discípu-
los de Jesus Cristo para a transformação do mundo (BOD, 
¶ 120).

A conferência anual é o órgão fundamental da UMC  
(¶ 11) que organiza líderes, congregações e ministérios para a 
missão da igreja. As conferências anuais servem a missão ao 
equipar as igrejas locais para fazer discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo (¶ 601).

Os bispos lideram a missão, supervisionam o clero e as 
congregações da área episcopal que é constituída por uma ou 
mais conferências anuais. Os bispos interpretam e oferecem 
clareza para in�uenciar, inspirar e mobilizar a igreja a realizar 
a missão.

O número de bispos nomeados na jurisdição americana 
é actualmente determinado por uma fórmula de �liação  
(¶ 404.2). As conferências jurisdicionais têm actualmente 
a autoridade para determinar o número, nomes e fronteiras 
das áreas episcopais (¶ 40). Cada Colégio dos Bispos juris-
dicional tem a autoridade de organizar o plano da supervisão 
episcopal das conferências anuais, conferências missionárias 
e missões dentro dos respectivos territórios (¶ 48).

Uma fórmula de �liação não captar as necessidades mis-
sionais e de liderança numa jurisdição e impõe limites na 
capacidade de jurisdições e colégios de bispos jurisdicionais 
para cumprir o seu mandato constitucional. Os problemas rel-
acionados com a forma como os bispos lideram, e o número 
dos bispos, são mais bem compreendidos no contexto de uma 
dada região. Uma fórmula não pode apurar e resolver:

1. Geogra�as únicas, demogra�a e urbanização em cada 
jurisdição;

2. Diferenças complexas entre áreas episcopais devido à 
demogra�a e urbanização;

3. Capacidade do ministério e trabalho do bispo em liderar 
áreas episcopais em relação ao crescimento, missão e 
vitalidade;

4. Necessidades de liderança;
5. Número de congregações e clero sob supervisão (inclu-

indo o número de superintendentes, membros do clero e 
pastores de fornecimento leigos);

6. Número de conferências anuais nas quais o bispo pre-
side.

Comité do Estudo Jurisdicional
Relatório à Conferência Geral de 2020
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Por conseguinte, o número, nomeação, foco e apoio dos 
bispos norte-americanos são mais bem identi�cados pelos 
mais chegados à missão, incluindo a liderança da jurisdição 
onde as pessoas melhor entendem pontos fortes, desa�os e 
oportunidades da missão.

A�rmamos a linguagem actual no Livro da Disciplina, o 
qual mantém um mínimo de cinco bispos em cada jurisdição. 
Mantendo um mínimo de cinco bispos permite que as juris-
dições norte-americanas vivam num novo sistema para deter-
minar o número de bispos ao nível jurisdicional, minimizando 
o nível de alteração e disrupção. 

Também a�rmamos que reter o número mínimo de lí-
deres episcopais norte-americanos que existem actualmente 
(BOD ¶ 404(2)(a)) mantém o modelo conexional, enquanto 
transferem uma parte dos custos directamente para a juris-
dição que incorre estes custos. 

Para ajudar a compensar as alterações de custo asso-
ciadas ao método proposto para calcular retribuições, reco-
mendamos que as despesas do gabinete das áreas episcopais 
nos EUA sejam tratadas directamente por cada conferência 
anual em vez de repartido através do Fundo Episcopal. Ac-
tualmente, as conferências anuais pagam uma contribuição 
ao Fundo Episcopal apenas para receber de volta o �nancia-
mento do Fundo Episcopal para reembolsar os custos do ga-
binete. É mais simples e mais e�caz para as conferências pa-
garem directamente os custos do gabinete do bispo. O apoio 
das despesas do gabinete manter-se-á inalterável nas áreas 
episcopais da conferência central.

III. Recomendações

O seguinte são as recomendações para a Conferência 
Geral de 2020:

1. Continuar o presente número de fronteiras das áreas 
episcopais nas jurisdições durante 2024, quando vai 
iniciar um novo método para determinar o número de 
áreas episcopais.

2. Continuar o presente método para de�nir fronteiras da 
área episcopal.

3. Continuar o número mínimo de cinco bispos em cada 
jurisdição.

4. Descontinuar uma fórmula com base na �liação para 
determinar o número de bispos numa jurisdição e sub-
stitui-la por um processo em que cada jurisdição de-
termina o número de bispos necessários e pode apoiar 
�nanceiramente.

5. Descontinuar a contribuição para o apoio do gabinete 
episcopal em 2021 e instituir um plano para o gabinete, 
a ser paga pela área episcopal.

Para implementar a recomendação nº. 4, recomendamos 
ainda:

6. O Fundo Episcopal será repartido em toda a conexão 
relativamente aos custos dos cinco bispos em cada ju-
risdição (o número mínimo de bispos) para um total de 
vinte e cinco bispos em toda a conexão. 

7. O número de bispos acima do mínimo de cinco na ju-
risdição será pago pelas conferências anuais naquela 
jurisdição através de uma contribuição, para aquelas 
conferências que iniciam com contribuições de 2021. 
(Os detalhes do �nanciamento estão abaixo.)

8. Todas as viagens e reuniões do Conselho dos Bispos 
serão repartidas em toda a conexão.

9. Os Comités Jurisdicionais sobre o Episcopado, em con-
sulta com os seus Colégios de Bispos, vão reportar ao 
Comité Interjurisdicional sobre o Episcopado a sua con-
clusão sobre o número de áreas episcopais necessários 
para fomentar a missão e ministério na sua área e que 
têm a capacidade de apoiar. 

10. O Comité Interjurisdicional sobre o Episcopado vai 
comunicar à Conferência Geral o número de bispos a 
serem �nanciados através do Fundo Episcopal para o 
quadriénio 2021-2024. Os custos das áreas episcopais 
aprovados pela Conferência Geral adicionalmente ao 
mínimo serão pagos pelas conferências anuais daquela 
jurisdição.

11. Todos os bispos, quer sejam �nanciados por uma con-
tribuição ou repartição ao nível da conexão das con-
ferências especí�cas na jurisdição, será aplicado pelo 
GCFA, o qual de�ne o salário, benefícios, viagens e 
despesas do gabinete para todos os bispos.

12. Não são recomendadas alterações a:
• áreas episcopais fora dos Estados Unidos;
• contribuições de apoio aos bispos da conferência 

central ou despesas dos seu gabinete, o Conselho 
dos Bispos ou trabalho inter-religioso; 

• o número ou criação geográ�ca de jurisdições, 
como especi�cado no ¶ 37; ou 

• as fronteiras das áreas episcopais nas jurisdições, 
que estão sob a autoridade das jurisdições (¶ 27.4).

Além disso, incentivamos vivamente o Comité Interjuris-
dicional sobre o Episcopado, que tem a autoridade de reco-
mendar o número de biscos em cada jurisdição, a compreen-
der a necessidade missional de manter o número actual de 
bispos até que as jurisdições considerem a necessidade mis-
sional em quantidade de áreas episcopais, em 2024. 



IV. Implementação

1. Segundo o Livro da Disciplina e prática vigente, o 
Comité Interjurisdicional sobre o Episcopado vai re-
comendar à Conferência Geral de 2020 o número de 
bispos para serem distribuídos para cada jurisdição 
norte-americana. As jurisdições receberão o número de 
bispos aprovados pela Conferência Geral de 2020 para 
o quadriénio 2021-2024. 

• Para facilitar a transição para o novo processo, para 
determinar o número de bispos norte-americanos, 
recomendamos que a Conferência Geral mantenha 
o número actual de bispos em cada jurisdição como 
reconhecimento de que a fórmula actual cria um 
limite arbitrário e desactualizado.

2. As propostas para alterar a metodologia das con-
tribuições para o Fundo Episcopal teriam início com o 
ano de contribuições de 2021.

3. Assim que possível, após a Conferência Geral de 2020, 
cada Comité Jurisdicional sobre Episcopado e o Colé-
gio de Bispos irão trabalhar em conjunto para desen-
volver uma recomendação sobre o número de bispos 
necessários numa jurisdição para satisfazer as necessi-
dades missionais e de capacidade. O GCFA irá ajudar 
nas estimativas �nanceiras de contribuições gerais e 
jurisdicionais em vários cenários. Esta recomendação 
deverá incluir o seguinte:

• Um plano para realinhamento da área episcopal 
apenas se existir uma alteração (diminuição ou au-
mento) do número de bispos.

• Uma descrição detalhada das alterações recomen-
dadas dos limites.

• Estimativas das alterações das contribuições para 
conferências anuais na jurisdição.

• Um calendário para implementação.
• Disponibilização de equipa de implementação com 

representação leiga e do clero de cada conferência 
anual afectada.

O plano de realinhamento deverá ser partilhado com a 
liderança chave de cada conferência anual, incluindo 2024 
delegações assim que eleita, com oportunidades para obter 
comentários.

4. De acordo com ¶ 404 e ¶ 512, cada jurisdição irá par-
tilhar com o comité executivo do Comité Interjurisdi-
cional sobre Episcopado a recomendação da jurisdição 
relativamente ao número de bispos necessários por mo-
tivos missionais e de capacidade e uma declaração da 
capacidade da conferência anual em �nanceiramente 
apoiar esse número de bispos (e o plano de realinham-
ento associado, se aplicável).

5. O comité executivo do Comité Interjurisdicional so-
bre Episcopado irá avaliar as recomendações, obter 
informação adicional se necessários, e efectuar uma 
recomendação ao comité até ao quinto dia da Conferên-
cia Geral de acordo com o ¶ 512.

6. O comité executivo do Comité Interjurisdicional sobre 
Episcopado irá trabalhar com o GCFA para determi-
nar se as conferências numa jurisdição pagaram 100 
por cento da quantia contribuída para os seus bispos. 
Quaisquer jurisdições em que as conferências não ten-
ham pago 100 por cento serão reduzidas no número de 
bispos da quantia total contribuída para um bispo ou 
qualquer porção de apoio contribuído da área episcopal 
não pago.

7. As recomendações do Comité Interjurisdicional sobre 
Episcopado para quaisquer bispos mais do que o míni-
mo por jurisdição serão submetidos à Conferência Ger-
al, com uma explicação de como o número de bispos 
em cada jurisdição difere do quadriénio anterior e um 
lembrete de que o cargo �nanceiro de apoiar os bispos 
além do número mínimo recai sobre as conferências 
dentro de uma jurisdição e não é contribuído para uma 
conferência anual fora dessa jurisdição. Através deste 
relatório, a Conferência Geral irá então determinar o 
número de bispos a serem alocados a cada jurisdição 
dos EUA para o quadriénio seguinte por um voto de 
maioria da Conferência Geral.

8. Após o número de áreas episcopais ter sido estabele-
cido através de acção da Conferência Geral com base 
na recomendação do Comité Interjurisdicional sobre 
Episcopado, o GCFA irá preparar uma contribuição 
recomendada total do Fundo Episcopal para o quadrié-
nio seguinte. A recomendação irá indicar as quantias 
contribuídas (acima do mínimo) para jurisdições es-
pecí�cas relativamente aos custos dos bispos. As con-
tribuições propostas ao Fundo Episcopal serão consid-
eradas e aprovadas pela Conferência Geral de 2024.

9. As conferências jurisdicionais encontram-se em Julho 
de 2024.

• Caso não exista alteração no número de áreas epis-
copais, a conferência jurisdicional elege o número 
adequado de bispos para preencher as actuais va-
gas.

• Caso existe uma redução ou aumenta no número 
de áreas episcopais, a conferência jurisdicional irá 
aprovar o plano de realinhamento proposto, emen-
dando o plano como necessário. Irão então eleger o 
número necessário de bispos de acordo com o pla-
no aprovado.
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V. Estimativa de Custos

A JSC avaliou cuidadosamente o impacto �nanceiro pro-

posto nas jurisdições. Usando resultados �nanceiros actuais 

em 2018, calculámos as quantias contribuídas solicitadas de 

cada jurisdição dos EUA de acordo com o sistema actua e 

comparámo-las com a quantia que seria avaliada de acordo 

com a fórmula proposta. (Não existiram alterações às quan-

tias contribuídas para a conferência central nem ao suporte do 

Fundo Episcopal aos bispos nas conferências centrais).

As contribuições do Fundo Episcopal de acordo com a 

fórmula proposta seria a soma de três cálculos. O primeiro 

cálculo é similar ao cálculo da contribuição actual, mas ex-

clui o custo dos bispos além do número mínimo e exclui as 

despesas do cargo episcopal nos EUA. O segundo cálculo 

abrange as despesas dos bispos além do mínimo dentro de 

cada jurisdição. O terceiro cálculo representa a mudança em 

despesas de cargo episcopal a serem removidas da fórmula 

de contribuição e cobertas directamente por cada conferência 

anual dos EUA. Cada um destes cálculos é descrito em mais 

pormenor em baixo.

O primeiro cálculo inclui o seguinte: 

• as despesas para o número mínimo de bispos em cada 
jurisdição, incluindo salário, alojamento e benefícios;

• área de viagem para todos os bispos; 
• salários, alojamento e benefícios dos bispos da confe-

rência central;
• Apoio ao cargo episcopal da conferência central;
• despesas de reunião do Conselho dos Bispos (incluindo 

viagens);
• despesas do pessoal e cargo do Conselho dos Bispos;
• os custos de todos os bispos reformados (quer conferên-

cia jurisdicional ou central); 
• os custos de outros grupos episcopais e presença ecu-

ménica;
• despesas de mudanças;
• custos administrativos (custos da GCFA para recolher, 

dispensar e auditar a utilização do Fundo Episcopal);
• uma contingência (um fundo de reserva para gerir des-

pesas e emergências não planeadas);
• subsídios de contribuições não colectáveis.

Em 2018, estas rubricas usara 17,3 milhões de dólares 
em recursos do Fundo Episcopal (usando fundos de contri-
buições e reservas esperadas do Fundo Episcopal). As quan-
tias contribuídas para conferências anuais em cada conferên-
cia jurisdicional e central em 2018 para esta contribuição do 
Fundo Episcopal em 2018 teriam sido:

Jurisdição Primeiro Cálculo

Central Norte 2 638 380

Nordeste 2 172 639

Central Sul 3 273 423

Sudeste 5 213 740

Oeste 922 865

Conferência Central de África 664 618

Conferências Centrais Europa 149 500

Conferências Centrais das Filipinas 65 997

Total 15 101 162

 

Além dessas quantias, haveria um segundo cálculo que 
inclui os custos dos bispos que uma jurisdição solicita para 
cumprir as necessidades missionais da área. Os custos do sa-
lário, alojamento e benefícios do 6º, 7º ou qualquer número 
de bispos além do mínimo, serão adicionados às contribuições 

do Fundo Episcopal para as conferências anuais nessa jurisdi-
ção. A GCFA irá trabalhar junto das jurisdição no seu planea-
mento para as áreas episcopais para que os custos dos bispos 
além do mínimo sejam conhecidos. Em termos de comparação, 
calculamos os custos adicionais em 2018 de cada jurisdição 



para o número de bispos que tiveram nesse ano. A contribui-
ção do Fundo Episcopal para a conferência anual seria a soma 

da quantia indicada no primeiro cálculo mais esta quantia, de 
acordo com o segundo cálculo, como se segue:
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Jurisdição Segundo Cálculo 
(contribuição adicional para mais de 
5 bispos)

Central Norte (9 bispos) 955 889

Nordeste (9 bispos) 955 889

Central Sul (10 bispos) 1 194 861

Sudeste (13 bispos) 1 911 778

Oeste (5 bispos) 0

Total 5 018 417

 

A contribuição do Fundo Episcopal para as conferências 
anuais iria adicionar a este dois cálculos. A quantia contri-
buída para as conferências anuais nas jurisdições de acordo 
com a proposta seria 17,5 por cento menor, de 23,2 milhões 
para 19,2 milhões anualmente.

Por �m, propomos que o Fundo Episcopal não contribua 
e pague o apoio de cargo episcopal nas jurisdições. As confe-
rências anuais pagam uma contribuição ao Fundo Episcopal 

apenas para receber dinheiro do Fundo Episcopal para reem-
bolsar custos de cargo. De acordo com a nova proposta, as 
conferências anuais nos EUA irão pagar os custos do cargo do 
bispo directamente 1 em vez de enviar o dinheiro para a GCFA 
e a GCFA o enviar de volta. Reconhecemos que esta altera-
ção muda os custos do Fundo Episcopal para as conferências 
anuais. Em 2018, calculámos o impacto desta alteração de 
custo como sendo: 

 Jurisdição Proposta de Despesas de Cargo Episcopal Pagas 
Directamente

Central Norte 776 268

Nordeste 776 268

Central Sul 862 520

Sudeste 1 121 276

Oeste 431 260

Total 3 967 592

 O impacto �nanceiro nas conferências anuais em 
jurisdições é a soma destes três factores: 

1. Apoio do número mínimo de bispos jurisdicionais, bis-
pos da conferência central, bispos reformados, Consel-
ho dos Bispos e outros custos gerais indicados no pri-
meiro cálculo, MAIS 

2. o salário, alojamento e custos de benefícios dos bispos 
além do número mínimo nas jurisdições, MAIS 

3. o custo de despesas de cargo que as conferências irão 
pagar directamente em vez de através da contribuição 
do Fundo Episcopal. 

1.  As despesas de cargo para áreas episcopais nas conferências centrais iriam continuar a ser pagar através do Fundo Episcopal.
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Tendo estes factores em consideração, a contribuição de 
2018 para as conferências anuais em cada jurisdição além dos 

custos adicionais de despesas de cargo pagos directamente, 
face à fórmula actual, seria:

 Jurisdição Contribuição 2018 
Actual

Contribuições Estimadas mais 
custos de cargo episcopal pagos 
directamente como proposto 

Alteração à fórmula 
actual

Central Norte 4 352 382 4 370 536 0%

Nordeste 3 758 908 3 904 796 4%

Central Sul 5 399 978 5 330 805 -1%

Sudeste 8 600 805 8 246 793 -4%

Oeste 1 522 398 1 354 126 -10%

Total 23 634 472 23 207 056 -2%

 

VI. Legislação Proposta 

A Constituição da Igreja Metodista Unida estabelece um 
conjunto interligado de autoridades que levam à determinação 
do número de bispos autorizados para eleição e atribuição nas 
conferências jurisdicionais. O Conselho Judicial observou 
que “o sistema equilibra e limita o poder exercido por cada 
uma das autoridades individualmente e por todas conexional-
mente” (Decisão 1312). O Colégio dos Bispos tem autoridade 
para de�nir o plano de supervisão episcopal das conferências 
anuais, conferências missionárias e missões nos seus respec-
tivos territórios (¶ 48). 

As conferências jurisdicionais têm autoridade para deter-
minar o número, nomes e limites das conferências anuais e 
áreas episcopais (¶ 40). O Colégio dos Bispos tem autoridade 
para de�nir o plano de supervisão episcopal das conferên-
cias anuais, conferências missionárias e missões nos seus 
respectivos territórios (¶ 48). A Conferência Geral tem auto-
ridade para de�nir uma base uniforme sobre a qual os bispos 
serão eleitos pelas conferências jurisdicionais (¶ 16.10) e a 
determinar e providenciar a obtenção e distribuição de fun-
dos necessárias para realizar o trabalho da igreja (¶ 16.9); o 
Conselho Judicial tem concluído que esta autoridade dupla 
atribuída à Conferência Geral determina quantos bispos exist-
irão em cada jurisdição (Decisão 1312). As nossas propostas 
legislativas tentam ter em consideração a tensão criada por 
estas disposições constitucionais concorrentes num esforço 
de criar um novo processo que permita a determinação do 
número de bispos nas jurisdições a serem baseadas nas ne-
cessidades missionais, e não numa fórmula matemática, ao 
mesmo tempo que muda a responsabilidade �nanceira do 
apoio dos bispos além do número mínimo directamente para 
a jurisdição.

Num esforço de promover as recomendações de�nidas 
neste relatório, o JSC criou várias petições para envio ao 
Secretário da Conferência Geral. Estas petições são resum-
idas como se segue:

1. A Petição JSC #1  propõe emendas ao ¶ 404 (Dis-
posições para áreas episcopais) que irão eliminar a fór-
mula matemática para calcular o número de bispos acti-
vos em cada jurisdição, estabelecer um número mínimo 
de bispos activos em cada jurisdição, e estabelecer um 
processo através do qual as jurisdições podem solicitar 
bispos adicionais (acima do número mínimo) com base 
nas necessidades missionais da jurisdição e a capaci-
dade �nanceira da jurisdição em apoiar tais bispos adi-
cionais. O processo proposto envolve a revisão de tais 
pedidos por parte do Comité Interjurisdicional em Epis-
copado e aprovação por parte da Conferência Geral. O 
salário e despesas de tais bispos adicionais serão pagos 
pelas conferências adicionais na jurisdição afectada, em 
vez da contribuição geral a todas as conferências anuais 
(Petição 20291, ADCA p. 971).

2. A Petição JSC #2 propõe emendas ao ¶ 512 (Comité 
Interjurisdicional sobre Episcopado) para autorizar que 
o comité receba e actue face a pedidos das jurisdições 
em termo de bispos adicionais autorizados pela emenda 
proposta do ¶ 404 (Petição 20087, ADCA p. 329).

3. A Petição JSC #3 propõe emendas ao ¶ 524 (Comité 
Jurisdicional sobre Episcopado) para incluir a respons-
abilidade por efectuar o pedido de bispos adicionais 
autorizados pela emenda proposta do ¶ 404 (Petição  
20089, ADCA p. 330).



4. A Petição JSC #4  propõe emendas ao ¶ 818 (Fundo 
Episcopal) para remover as despesas de cargo episcopal 
dos bispos episcopais da contribuição do Fundo Epis-
copal, mas manter a prática actual de contribuição geral 
das despesas de cargo dos bispos da conferência central 
(Petição 20211, ADCA p. 514).

5. A Petição JSC #5  é uma petição não disciplinar que 
propõe de�nir o número de bispos activos em cada juris-
dição para o quadriénio 2021-24 para o mesmo número 
autorizado por acção da Conferência Geral de 2016 de 

modo a permitir que os Comités Jurisdicionais sobre 
Episcopado e o Colégio de Bispos façam a avaliação 
das necessidades missionais e capacidade �nanceira da 
jurisdição, que será parte da determinação do número 
de bispos activos nas jurisdições autorizadas pela Con-
ferência Geral de 2024 e para facilitar uma transição 
suave em qualquer jurisdição que antecipe uma altera-
ção no número dos seus bispos com base nessa avalia-
ção (Petição 20642, ADCA p. 997).

Conferências 303



304  DCA Edição Avançada

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

¶00.
Número da petição: 20662-CO-¶00-C-G; Ritter, Chris – 
Geneseo, IL, EUA. 

A constituição de uma Comunhão 
Metodista Unida

A CONSTITUIÇÃO
PREÂMBULO
A igreja é uma comunidade dos verdadeiros crentes sob 

a Liderança de Jesus Cristo. É a comunhão redimida e reden-
tora na qual a Palavra de Deus é pregada por pessoas divina-
mente chamadas e os sacramentos são devidamente adminis-
trados de acordo com a nomeação de Cristo. Sob a disciplina 
do Espírito Santo, a igreja busca fornecer para a manutenção 
do culto, para a edi�cação dos crentes e para a redenção do 
mundo. 

A igreja também existe para multiplicar a presença trans-
formadora de Cristo em todo o mundo. Como herdeiros da 
Igreja Metodista Unida e de seus antecessores, nossa uni-
dade encontra-se em nossas normas doutrinárias, a nossa ên-
fase na múltipla graça de Deus e a nossa história comum de 
missão. A nossa oração e intenções são promover expressões 
renovadas de nossa vida corporativa, que permitam um novo 
�orescimento do evangelho em meio à destruição da nossa 
igreja e do mundo. 

Portanto, a Igreja Metodista Unida adopta e altera a se-
guinte Constituição para tornar-se a Comunhão Metodista 
Unida de Igrejas, conforme aqui descrito. Essa Constituição 
substitui a Constituição da Igreja Metodista Unida após sua 
rati�cação.

DIVISÃO UM – GERAL
¶ 1. Artigo I. Nome—O nome será a Comunhão Metodista 

Unida de Igrejas. O nome da comunhão pode ser traduzido 
livremente para outros idiomas que não o inglês. 

¶ 2. Artigo II. Descrição—A Comunhão Metodista 
Unida de Igrejas é uma associação voluntária de denomi-
nações autônomas no Metodismo Unido e tradições relacio-
nadas que buscam avançar nossa missão compartilhada na 
unidade do Espírito concedida a toda a igreja pela graça de 
Jesus Cristo.

¶ 3. Artigo III. Normas Doutrinárias—Os Artigos de 
Religião Metodistas Unidos e a Con�ssão de Fé serão as nor-
mas doutrinárias da Comunhão Metodista Unida. Outros pa-
drões incluem as Regras Gerais de Nossas Sociedades Unidas 
e os Sermões Padrões de John Wesley.

DIVISÃO DOIS - ORGANIZAÇÃO BÁSICA
¶ 4. Artigo I.—Haverá um Conselho Administrativo 

Metodista Unido para toda a comunhão com os poderes, de-
veres e privilégios que são de�nidos a seguir.

¶ 5. Artigo II.—Haverá agências da Comunhão Metodista 
Unida, conforme estabelecido a seguir.

¶ 6. Artigo III.—Haverá igrejas membros da Comunhão 
Metodista Unida, inicialmente compostas pelas conferências 
e congregações anuais da Igreja Metodista Unida. 

¶ 7. Artigo IV.—Haverá uma Irmandade de Bispos da 
Comunhão Metodista Unida, conforme aqui descrito.

DIVISÃO TRÊS— O CONSELHO
¶ 8. Artigo I.—Haverá um Conselho Metodista Unido 

para coordenar o trabalho da Comunhão Metodista Unida de 
Igrejas.

¶ 9. Artigo II. Composição—O Conselho será composto 
por, no mínimo, 60 e no máximo 100 membros, seleciona-
dos dentre as igrejas membros em igual número de membros 
leigos e clérigos. Os bispos que sejam membros do Conselho 
devem ser considerados membros do clero do conselho. O 
Conselho tornar-se-á a organização sucessora da Conferência 
Geral e do Conselho Geral de Finanças e Administração da 
Igreja Metodista Unida.

2. Os membros do Conselho serão selecionados em um 
processo justo e aberto pelas igrejas membros, que podem 
eleger reservas de leigos e clérigos, conforme apropriado.

4. Os membros do Conselho têm mandato de quatro anos 
e podem servir no máximo oito anos. 

5. O Conselho reunir-se-á anualmente na hora e local 
determinados por seus comités devidamente autorizados. 
Sessões especiais podem ser convocadas a critério de seus 
o�ciais. 

6. Se não for eleito de outra forma, os presidentes e os 
secretários gerais das agências gerais participarão das re-
uniões do Conselho com voz e sem voto. Esses membros não 
contribuirão com o máximo de 100 membros para o conselho. 
Em nenhum caso as pessoas que recebem um vencimento de 
uma agência da Comunhão Metodista Unida exercem privilé-
gios de voto no conselho.

¶ 10. Artigo III. Representação—O Conselho �xará a 
representação distribuída a cada igreja membro com base 
na porcentagem de membros professantes totais que a igre-
ja representa na comunhão, desde que cada corpo membro 
com pelo menos 250.000 membros professantes tenha direito 
a um assento leigo e a um clero. As igrejas membros com 
menos de 250.000 podem receber um único representante e/
ou representação em uma base rotativa, conforme determina-
do pelo conselho. Dez membros adicionais podem ser eleitos 
pelo Conselho para fornecer as habilidades, a continuidade e 
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os conhecimentos necessários. Em todos os casos, um núme-
ro igual de clérigos e leigos será mantido. Nenhum membro 
será integrado sem o consentimento de dois terços do con-
selho.

¶ 11. Artigo IV.—O Conselho exercerá os seguintes po-
deres e responsabilidades: 

1. Facilitar o trabalho cooperativo das igrejas membros 
da Comunhão Metodista Unida.

2. Assegurar os direitos e os privilégios dos membro em 
todas as agências, programas e instituições na Comunhão 
Metodista Unida, independentemente de raça, género ou na-
cionalidade.

3. Supervisionar as agências da comunhão.
4. Desenvolver e aprovar um orçamento geral para a co-

munhão.
5. Permitir às igrejas membros uma parcela mínima do 

apoio �nanceiro necessário para o trabalho do Conselho, o 
apoio à pensão dos bispos reformados da Igreja Metodista 
Unida, História &Arquivo e Comunicações Metodistas 
Unidas. Essa permissão pode basear-se parcial ou totalmente 
em medidas de capacidade �nanceira.

6. Assegurar que os proveitos da Editora sejam utiliza-
dos para apoiar pensões do clero da antiga Igreja Metodista 
Unida, que serve em conferências no mundo em desenvolvi-
mento.

7. Desenvolver, o máximo possível, as políticas 
Metodistas Unidas acordadas na missão mundial da igreja e 
incentivar as igrejas membros a envolverem-se em conjun-
to no desenvolvimento e na implementação de tais políticas, 
partilhando seus recursos para o benefício de todos.

8. Fornecer o apoio a favor dos bispos reformados da 
Igreja Metodista Unida, conforme necessário, para manter as 
promessas de pensão feitas a eles.

9. Estabelecer, autorizar, patrocinar ou endossar as 
comissões, redes ou órgãos similares que avançarão na missão 
do conselho.

10. Partilhar informações por toda a comunhão e servir 
como instrumento de acção comum.

11. Administrar o nome e as marcas registradas da 
Comunhão Metodista Unida de Igrejas e da Igreja Metodista 
Unida. 

12. Estabelecer políticas e procedimentos para as agên-
cias gerais e outros órgãos subsidiários que possam ser 
úteis no sentido de cumprir sua missão e garantir boa gov-
ernança.

13. Promover relações saudáveis   entre as igrejas mem-
bros e, através do trabalho de seus comités, mediar disputas 
entre as igrejas membros.

14. Reconhecer, receber, suspender ou expulsar as igrejas 
membros da Comunhão Metodista Unida por dois terços dos 
votos. Nenhuma igreja membro será suspensa ou expulsa sem 
que seja concedido um período não inferior a um ano, no qual 
a igreja membro possa responder ao Conselho antes de uma 
decisão �nal ser tomada. 

15. Estabelecer, nomear, organizar, governar, fundir e/
ou dissolver as agências gerais da Comunhão Metodista 
Unida, conforme necessário, para melhor servir os inter-
esses da comunhão, desde que haja uma Junta Metodista 
Unida de Ministérios Globais ou equivalente. Os activos 
das agências gerais dissolvidas devem ser redireccionados 
para outras agências ou devolvidos às igrejas membros 
em um montante proporcional ao concedido nos dez anos 
anteriores.

16. Estabelecer e manter padrões e métodos para relatóri-
os estatísticos entre as igrejas membros.

17. Proporcionar a continuação efetiva do Fundo da 
Faculdade Negra, o Fundo de Educação Teológica da 
Conferência Central e do Fundo Universitário de África da 
Igreja Metodista Unida.

18. Embora os relacionamentos ecuménicos sejam deter-
minados pelas igrejas membros, o Conselho trabalhará para 
promover a unidade dos cristãos e trabalhará em estreita co-
laboração com o Conselho Metodista Mundial para um maior 
alinhamento entre os metodistas em missão, testemunho e 
evangelização.

¶ 12. Artigo V. Restrições—O Conselho não pode revog-
ar, alterar ou mudar nossos Artigos de Religião ou Con�ssão 
de Fé. Talvez não possa estabelecer novos padrões ou regras 
de doutrina contrários às nossas normas doutrinárias estabe-
lecidas. Não pode infringir a autonomia das igrejas membros. 
O Conselho não pode falar pelas igrejas membros, excepto 
por acordo.

¶ 13. Artigo VI. Organização—O presidente do conselho 
será eleito dentre seus membros por dois terços dos votos e 
será um membro ex of�cio de todas suas comissões . O man-
dato presidencial será de quatro anos, por no máximo dois 
mandatos. O conselho também elegerá um secretário, um te-
soureiro, um vice-presidente e outros o�ciais prescritos por 
seus próprios documentos aplicáveis. O conselho organizará 
os comités necessários para realizar seu trabalho. A eleição 
de membros para comités, forças-tarefa, grupos de trabalho 
e comissões será administrada de acordo com as políticas e 
procedimentos do Conselho.

DIVISÃO QUATRO—AS AGÊNCIAS
¶14. Artigo I. Geral—Haverá agências da Comunhão 

Metodista Unida de Igrejas, inicialmente compostas pelas 
agências gerais da Igreja Metodista Unida. Essas agên-
cias serão governadas pelas políticas e procedimentos 
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estabelecidos pelo Conselho da Comunhão Metodista Unida 
de Igrejas. 

¶15. Artigo II. Estrutura—Haverá um presidente do 
conselho eleito pelo conselho e con�rmado pelo Conselho. 
Haverá um secretário geral como o chefe de gabinete da 
agência, que servirá como diretor administrativo. A se-
lecção do secretário geral será realizada pelo conselho da 
agência e con�rmada pelo Conselho. Cada agência poderá 
fornecer o�ciais, comités e outras estruturas, de acordo 
com as políticas estabelecidas por seus conselhos. Todas 
as políticas e estruturas do conselho devem obedecer às 
políticas e procedimentos estabelecidos pelo Conselho 
Metodista Unido.

¶16. Artigo III. Conselho de Ministérios Globais—
Haverá uma Junta Metodista Unida de Ministérios Globais, 
ou seu equivalente, que será a sucessora legal da Junta Geral 
de Ministérios Globais da Igreja Metodista Unida. 

1. Os membros do conselho serão eleitos pelo Conselho, 
indicados pelas igrejas membros. A eleição dos membros 
do conselho será proporcional aos membros professant-
ess das igrejas membros, conforme descrito nas políticas 
e procedimentos estabelecidos pelo Conselho. O conselho 
pode, igualmente, selecionar outros membros para �ns de 
conhecimento especializados, desde que esses membros 
representem não mais do que 10% do total de membros do 
conselho.

2. O conselho buscará pactos de aliança com todas as 
igrejas membros da Comunhão Metodista Unida de Igrejas 
para o apoio e a parceria em missão compartilhada. Um nível 
básico de apoio �nanceiro pode ser negociado, além de um 
conjunto de projectos electivos nos quais as igrejas membros 
individuais concordem em participar. O conselho pode, do 
mesmo modo, aprovar convênios para administrar programas 
de missão iniciados pela igreja membro.

3. O conselho auxiliará com vencimentos, benefícios 
e pensões episcopais de antigas conferências centrais 
Metodistas Unidas, afectadas negativamente pela descon-
tinuação do Fundo Episcopal, conforme coordenado com o 
Conselho. Esse apoio será na forma de �nanciamentos e não 
de um vencimento directo.

4. Os missionários Metodistas Unidos, alinhados com 
uma das igrejas membros da Comunhão Metodista Unida, 
podem buscar relações cooperativas além desse órgão mem-
bro.

5. O Comité Metodista Unido por Socorro coordenará os 
esforços de socorro da Comunhão Metodista Unida.

¶17. Artigo IV. Conselho de pensão e benefícios 
de saúde—Haverá uma Junta Metodista Unida Pensão e 
Benefícios de Saúde (Wespath), que é a sucessora da Junta 
Geral de Pensão e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista 

Unida. Os membros do conselho serão eleitos de acor-
do com suas próprias políticas dentre as igrejas membros 
da Comunhão Metodista Unida de Igrejas. O Conselho de 
Pensão e Benefícios de Saúde administrará as obrigações de 
pensão de acordo com as políticas e procedimentos estabe-
lecidos pelo Conselho referentes às questões de pensão. O 
Conselho de Pensão e Benefícios de Saúde negociará com 
conferências anuais quanto ao patrocínio da reforma e out-
ros planos oferecidos pelo Conselho de Pensão e Benefícios 
de Saúde, compostos para adequarem-se à sua política e  
capacidade.

¶18. Artigo V. Comunicações Metodistas Unidas—
As Comunicações Metodistas Unidas continuarão a ser a 
sucessora das Comunicações Metodistas Unidas da Igreja 
Metodista Unida. O �nanciamento básico para essa agência 
deve ser prestado pelo Conselho Metodista Unido e uma re-
ceita adicional poderá advir de acordos contratuais com as 
igrejas membros.

¶19. Artigo VI. O Instituto de Arquivos e História 
Metodistas Unidos—Haverá o Instituto de Arquivos e História 
Metodistas Unidos, sucessor da Comissão Geral de Arquivos 
e História. O Conselho elegerá a diretoria do instituto e pre-
stará apoio �nanceiro para suas operações básicas. 

¶20. Artigo VII. Editora Metodista Unida (United 
Methodist Publishing House) Haverá uma Editora 
Metodista Unida sucessora da editora da Igreja Metodista 
Unida. A renda líquida ajustada da Editora Metodista Unida 
deve ser apropriada pelo conselho e distribuída anualmente 
com base em um plano justo apresentado pelo Conselho de 
Pensão e Benefícios para a Saúde, para o benefício do clero 
que serve igrejas membros em países em desenvolvimento.

¶21. Artigo VIII. Agências Adicionais—O Conselho de 
Ensino Superior e Ministério, o Conselho do Discipulado, o 
Conselho da Igreja e da Sociedade, a Comissão de Religião 
e Raça, a Comissão do Estado e Papel das Mulheres, as 
Mulheres Metodistas Unidas e os Homens Metodistas 
Unidos podem continuar a prestar serviços a toda a comun-
hão do mesmo modo como prestavam à Igreja Metodista 
Unida. Essas agências desenvolverão pactos de aliança com 
as igrejas membros da comunhão para apoio e serviços �-
nanceiros. De modo a ser considerada uma agência da 
Comunhão Metodista Unida de Igrejas, essas agências de-
vem garantir pactos de alianças com as igrejas membros, 
representando, pelo menos, 75% do total de membros da co-
munhão. Aqueles que não alcançarem esse objetivo no pra-
zo permitido pelo Conselho negociarão com o Conselho um 
estado independente ou uma dissolução. Nesses casos, uma 
redistribuição justa dos activos da agência deve ser aprovada 
pelo Conselho 
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DIVISÃO CINCO - A IRMANDADE DE BISPOS
¶22. Artigo I. Haverá uma Irmandade de Bispos da 

Comunhão Metodista Unida, encarregada de promover as 
melhores práticas entre as igrejas membros nas áreas de 
teologia, liderança, evangelismo e prática do ministério 
cristão. 

¶23. Artigo II. Composição—A irmandade será com-
posta por todos os bispos activos a servirem em uma igreja 
membro da Comunhão Metodista Unida de Igrejas. As igrejas 
membros com formas de governo não episcopais podem sele-
cionar os clérigos supervisores para representá-los na irman-
dade. O custo de participação na irmandade será paga pelas 
igrejas membros.

¶24. Artigo III. Organização—A irmandade pode eleger 
seus próprios convocadores, que terão autoridade para elab-
orar a agenda das reuniões. Os convocadores devem manter 
uma lista de todos os membros da irmandade e incentivar a 
participação.

¶25. Artigo IV. Reuniões—A irmandade reunir-se-á uma 
vez a cada quatro anos e sempre que for convocada para uma 
sessão especial pelos convocadores. 

DIVISÃO SEIS—EMENDAS
¶ 26. Artigo I.—As emendas à Constituição serão real-

izadas pela maioria de dois terços do Conselho, presente e 
votante, e dois terços do voto a�rmativo do número agregado 
de membros das várias igrejas membros. A votação, depois 
de concluída, deverá ser discutida pelo Conselho, e a emenda 
votada deverá entrar em vigor após o seu anúncio ter recebido 
a maioria necessária.

¶ 27. Artigo II.—Emendas à Constituição podem ser 
originadas no Conselho ou nas Conferências Gerais (ou 
equivalente) das igrejas membros.

DIVISÃO SETE - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
¶ 28. Artigo I.—As seguintes disposições transitórias 

entrarão em vigor após a rati�cação desta Constituição e gov-
ernarão os processos associados à Igreja Metodista Unida, 
tornando-se a Comunhão Metodista Unida de Igrejas. Esta 
divisão Constitucional Sete expirará em 31 de dezembro de 
2028 e será omitida da Constituição após essa data. As dis-
posições desta seção serão consideradas geralmente com-
patíveis com qualquer plano ou planos de separação denom-
inacional aprovados na Conferência Geral 2020. Quando 
houver con�ito entre as disposições aprovadas na Conferência 
Geral de 2020 da Igreja Metodista Unida, prevalecerão as dis-
posições aqui declaradas. 

¶ 29. Artigo II. Organização dos Órgãos 
Denominacionais—As conferências de convocação para 
novos órgãos denominacionais podem ser organizadas com 
base no trabalho organizacional das equipas de redacção. 
Cada equipa de redavção deve desenvolver declarações 

de visão de 1.000 palavras assinadas por seus membros. 
Essas declarações devem ser partilhadas por meio das 
Comunicações Metodistas Unidas com a oportunidade de 
aprovação pública. Cada equipa de redacção desenvolverá, 
igualmente, uma data, local e a fundamentação para a repre-
sentação de uma conferência de convocação para a nova de-
nominação. As Conferências Anuais, os bispos, os clérigos 
e as congregações anuais podem enviar representantes para 
uma conferência convocatória com base nos parâmetros de 
representação desenvolvidos pela equipa de redacção. A de-
nominação terá início na data estabelecida pela conferência 
de convocação.

¶ 30. Artigo III. Conferências Anuais —As Conferências 
Anuais podem, por maioria simples de votos dos membros 
presentes e votantes em uma sessão regular ou convocada, 
optar por formar-se ou alinhar-se com denominação formada 
sob essas disposições transitórias. A base dessa decisão deve 
ser a declaração de visão apresentada pelas várias equipas 
de redacção. A conferência anual deverá considerar essa de-
cisão mediante moção do plenário ou pode fazê-lo através de 
seus processos normais. A conferência anual também pode 
convocar uma sessão especial mediante moção do plenário. 
Quando uma conferência anual considerar mais de duas 
opções, e nenhuma delas receber a maioria necessária, a con-
ferência anual realizará um segundo turno das duas opções 
que receberem mais votos, de modo que uma delas receba a 
maioria. Caso a conferência anual não esteja em alinham-
ento com uma denominação dentro de um prazo estabeleci-
do pelo Conselho Geral de Finanças e Administração, será 
considerada um organismo denominacional autônomo pela 
Comunhão Metodista Unida de Igrejas, a menos que a con-
ferência faça parte de uma conferência central que tenha se-
lecionado ou formado uma denominação sob as disposições 
do ¶31.

¶ 31. Artigo IV. Conferências Centrais —As 
Conferências Centrais podem, por maioria simples de votos 
dos membros presentes e votantes em uma sessão regular ou 
convocada, optar por se alinhar com qualquer denominação 
formada sob essas disposições transitórias. A conferência 
central deve considerar esta decisão mediante moção do 
plenário ou pode fazê-lo através de seus processos normais. 
A conferência central também pode convocar uma sessão es-
pecial mediante moção do plenário. Quando uma conferên-
cia central considerar mais de duas opções, e nenhuma delas 
receber a maioria necessária, a conferência central realizará 
um segundo turno das duas opções que receberem mais vo-
tos, de modo que uma delas receba a maioria. Caso a con-
ferência central não votar no alinhamento até a data estabele-
cida pelo Conselho Geral de Finanças e Administração, será 
considerada um órgão autônomo da igreja pela Comunhão 
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Metodista Unida de Igrejas. As conferências centrais po-
dem escolher um alinhamento diferente até, pelo menos, 31 
de Dezembro de 2028, sob essas disposições transitórias. 
As conferências anuais de uma conferência central estarão 
em alinhamento, por padrão, com o órgão de denominação 
escolhido por sua conferência central. A conferência anual 
terá, no entanto, direito de votar por maioria simples para 
estar em alinhamento com um organismo denominacional 
diferente ou para tornar-se um organismo denominacional. 
As igrejas locais das conferências centrais terão o direito 
de estarem em alinhamento com um organismo denomina-
cional separado do que da sua conferência anual sob essas 
disposições transitórias.

¶ 32. Artigo V. Igrejas Locais—As igrejas locais nos 
EUA que discordem do alinhamento de sua conferência anu-
al podem, por simples maioria de votos dos membros profes-
santes presentes e votação em um cargo regular ou convoca-
do ou conferência de igreja optar por estar em alinhamento 
com uma denominação não seleccionada por sua conferência 
anual ou juntar-se a cinquenta ou mais outras igrejas locais 
na formação de outra denominação. As igrejas que não vo-
tarem permanecerão, por padrão, em sua conferência anual, 
independentemente do alinhamento escolhido pela conferên-
cia. As congregações locais podem voltar a �liarem-se com 
outro órgão denominacional formado sob essas disposições 
transitórias pelo menos até 31 de dezembro de 2028. Esse 
voto será por maioria simples de um cargo ou conferência 
de igreja, ou seu equivalente prático. A noti�cação será en-
viada ao Conselho Geral de Finanças e Administração ou ao 
Conselho pelo órgão denominador receptor. Quando uma ig-
reja local considerar mais de duas opções, e nenhuma delas 
receber a maioria necessária, a igreja realizará um segundo 
turno das duas opções que receberem mais votos, de modo 
que uma delas receba a maioria. As igrejas locais que reti-
rarem-se para tornarem-se independentes deverão, no míni-
mo, pagar antecipadamente sua parte dos passivos de pensão 
não �nanciados calculados pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

¶ 33. Artigo VI. Governo Interino—Qualquer conferên-
cia anual ou igreja local que vote em alinhamento deve espe-
ci�car como parte dessa ação a data em que entrará em vigor. 
Essas datas serão partilhadas com as estruturas de supervisão 
da Igreja Metodista Unida. Qualquer denominação formada 
sob essas disposições transitórias poderá, livremente, o Livro 
da Disciplina da Igreja Metodista Unida como base para sua 
própria política. Os grupos de convocação terão autoridade 
para aprovar as políticas e os procedimentos provisórios até 
que seu próprio corpo directivo seja convocado. 

¶ 34. Artigo VII. Nome e insígnia—É permitido a cada 
nova denominação sob essas disposições transitórias, porém 
não será assim exigido, continuar a usar o nome “Igreja 
Metodista Unida” com um modi�cador apropriado para 

distinguir-se de outras denominações formadas abaixo e 
para proteger a propriedade intelectual da Igreja Metodista 
Unida e seus sucessores. É permitido a cada denominação 
formada sob essas disposições transitórias, porém não será 
assim exigido, o uso da insígnia da cruz e da chama com 
as modi�cações para distinguir-se de outras denominações 
formadas a seguir e da Comunhão Metodista Unida como 
um todo. Para efectivar essa intenção, evitar confusões 
e proteger a propriedade intelectual, o Conselho Geral de 
Finanças e Administração trabalhará para assegurar que os 
nomes escolhidos pelas novas denominações não entrem em 
con�ito com o nome de outra denominação e que as mod-
i�cações da insígnia sejam su�cientes para distinguir cada 
insígnia umas das outras. O Conselho Geral de Finanças e 
Administração terá a responsabilidade contínua de admin-
istrar o nome “Igreja Metodista Unida” e as marcas reg-
istradas da Igreja Metodista Unida até que o Conselho da 
Comunhão Metodista Unida de Igrejas seja formado e assu-
ma esta responsabilidade.

¶ 35. Artigo VIII. A Cláusula de Con�ança Metodista 
Unida—Todos os órgãos denominacionais formados sob es-
sas disposições transitórias serão considerados sucessores le-
gais da Igreja Metodista Unida. As restrições da cláusula de 
con�ança (¶ 2501 do Livro da Disciplina da Igreja Metodista 
Unida) serão levadas a cada novo órgão denominacional que 
poderá alterá-la ou emendá-la conforme considerado consis-
tente com sua política. A igreja local deve reter todas as suas 
propriedades, activos e passivos (excepto passivos de pensão) 
dentro dos padrões políticos da denominação com a qual 
alinha-se, seja por opção ou por padrão. 

¶ 36. Artigo IX. Alinhamento do Clero—Por padrão, o 
clero deve estar em alinhamento com a denominação escolhi-
da por sua conferência anual. Os clérigos que desejam estar 
em alinhamento com uma outra denominação do que aquela 
escolhida em sua conferência anual devem noti�car seu bispo 
e a liderança da denominação com a qual desejam alinhar-se. 
Se a nomeação actual da igreja local do clérigo estiver alinha-
da com a mesma denominação que o clérigo, recomenda-se 
que a estabilidade dessa nomeação seja mantida sempre que 
possível. Caso a nomeação actual da igreja local do clérigo 
não esteja em alinhamento com a mesma denominação que 
o clérigo, o actual bispo do clérigo e a liderança designada 
das denominações envolvidas devem consultar sobre uma 
possível nomeação. Recomenda-se que todos os órgãos de-
nominacionais formados sob essas disposições transitórias 
mantenham políticas generosas, permitindo nomeações en-
tre as denominações das igrejas da Comunhão Metodista 
Unida. Quando um clérigo serve uma nomeação fora de sua 
denominação escolhida, o clérigo deve cumprir e satisfazer 
os padrões e requisitos da denominação na qual ele ou ela é 
designado a servir.
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¶ 37. Artigo X. Bispos—Os bispos da Igreja Metodista 
Unida selecionarão um órgão denominacional com o qual 
juntar-se-ão na data e maneira estabelecida pelo Conselho 
Geral de Finanças e Administração. O serviço de bispos ac-
tivos em cada uma das novas denominações dependerá das 
disposições adoptadas pela denominação. O Conselho Geral 
de Finanças e Administração providenciará a continuação 
dos vencimentos episcopais e o apoio às igrejas membros nos 
países em desenvolvimento dependentes do Fundo Episcopal 
da Igreja Metodista Unida. Esse apoio deve continuar em 
níveis comparáveis   de 2020 até pelo menos 2028, conforme 
apresentado pelo Conselho da Comunhão Metodista Unida 
de Igrejas. 

¶ 38. Artigo XI. Conselho Geral de Finanças e 
Administração, Autoridades Especiais—Após a certi�-
cação da rati�cação desta Constituição, o Conselho Geral 
de Finanças e Administração, constituído pela Conferência 
Geral de 2020 da Igreja Metodista Unida, terá as seguintes 
autoridades e responsabilidades:

1. Alterar o Livro da Disciplina da Igreja Metodista 
Unida (2020), a fazer as alterações necessárias para con-
cluir a distribuição ordenada das congregações, clérigos, 
bispos e conferências da Igreja Metodista Unida em órgãos 
denominacionais autónomos e dar a governança provisória 
às agências gerais da Igreja Metodista Unida. OLivro da 
Disciplina alterado será publicado electronicamente e es-
tará em vigor para todas as congregações e conferências 
anuais ainda não alinhadas com um novo órgão denomina-
cional.

2. Acessar e transferir os activos e/ou reservas �nanceiras 
mantidas pelas agências gerais de acordo com todas as re-
strições legais pertinentes.

3. Alterar o orçamento da Igreja Metodista Unida. O 
Conselho Geral de Finanças e Administração assegurará que 
os ministérios globais da Igreja Metodista Unida recebam 
níveis comparáveis   de apoio �nanceiro durante o período de 
transição. 

4. Estabelecer um cronograma recomendado para a for-
mação de novos órgãos denominacionais e a selecção de 
representantes para o Conselho de Governo da Comunhão 
Metodista Unida. Essa data não excederá a data de 31 de 
dezembro de 2024. 

¶ 39. Artigo XII. Formação do Conselho—O Conselho 
da Comunhão Metodista Unida poderá reunir-se quando as 
igrejas membros a representarem três quartos dos membros 
da Igreja Metodista Unida em 2020 tiverem elegido seus 
representantes para o Conselho de Governo. O Conselho 
Geral de Finanças e Administração deve certi�car essas 
eleições e estabelecer uma data para a primeira sessão do 
Conselho. O Conselho Geral de Finanças e Administração 
redigirá um conjunto de políticas e procedimentos recomen-
dados para auxiliar o Conselho em sua formação, inclusive 
um programa para escalonar os termos dos membros do 

conselho, a �m de proporcionar uma rotação gradual dos 
membros. O trabalho do Conselho Geral de Finanças e 
Administração será integralmente incluído no Conselho em 
uma data determinada pelo Conselho em suas políticas e 
procedimentos.

¶ 40. Artigo XIII. Financiamento da Conferência 
Central—O Conselho Geral de Finanças e Administração 
manterá a meta de �nanciar as operações e ministérios da 
conferência central até o quadriênio 2021-24, �nanciado por 
todas as denominações formadas sob essas disposições tran-
sitórias. O Conselho Geral de Finanças e Administração com-
pilará uma lista de �nanciamento de repartição para operações 
e ministérios da conferência central no orçamento de 2017-20 
e repartirá esse montante para as várias denominações anual-
mente ao longo do quadriénio, ajustando-se às �utuações dos 
membros à medida que o processo de alinhamento continuar.  
Essas repartições da conferência central devem ser listadas 
separadamente, para que cada igreja local possa determinar 
quanto de sua repartição será destinada a essa repartição 
da conferência central. O apoio de repartição para os bis-
pos da conferência central também deverá ser listado sepa-
radamente, mesmo se esse �nanciamento passe pelo Fundo 
Episcopal. O Conselho Geral de Finanças e Administração 
administrará os fundos recebidos e os distribuirá pro rata ou 
da forma que tenha sido o padrão histórico. Além disso, to-
das as denominações são incentivadas a continuar a apoiar o 
Avanço Especial e outros projectos de missão nas conferên-
cias centrais.

¶ 41. Artigo XIV. Questões de Pensões—A Junta Geral 
de Pensão e Benefícios de Saúde redistribuirá os passivos 
de pensão relacionados ao realinhamento de igrejas locais e 
clérigos que os serviram, de acordo com processos admin-
istrativos pelos quais a Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde é capaz de redistribuir responsabilidades e activos 
com base nas transferências de igrejas e clérigos entre os pa-
trocinadores do plano. As conferências anuais continuarão 
a ser responsáveis   pelas responsabilidades com pensões no 
âmbito do Programa de Segurança da Reforma do Clero, 
re�etido no ¶1504.1 of o Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida, na condição de patrocinadores do plano. 
Se a conferência anual concordar em continuar a ser legal-
mente responsável por tais obrigações, não será necessário 
efetuar qualquer pagamento de passivos não �nanciados 
antes do alinhamento com um novo órgão denominacional. 
A Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde deve calcu-
lar e administrar essas obrigações de pensões. Para futuros 
benefícios do clero, as conferências anuais (ou o equiva-
lente) de novos órgãos denominacionais podem patrocinar 
planos de reforma oferecidos pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde, projectados para adequarem-se à sua 
política e capacidade. 
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¶ 42. Artigo XV. Membros da Comunhão—Todos os 
órgãos denominacionais compostos pelas congregações e 
conferências anuais da Igreja Metodista Unida na ocasião da 
Conferência Geral de 2020 terão direito a ser membros ini-
ciais da Comunhão Metodista Unida e poderão fazê-lo por 
padrão, conforme os documentos aplicáveis da igreja assim 
permitam.

¶ 43. Artigo XVI. A�liação Institucional—As institu-
ições ou propriedades pertencentes ou controladas por, as-
sociadas ou a�liadas a uma conferência anual continuarão 
sendo pertencentes, controladas ou associadas ou a�liadas a 
essa conferência anual na denominação por ela escolhida, a 
menos que a instituição esteja autorizada e mude sua a�liação 
ou tome medidas para tornar-se independente, de acordo com 
seu próprio estatuto. As instituições da Igreja Metodista Unida 
poderão buscar uma relação com uma das igrejas membro da 
Comunhão Metodista Unida de Igrejas, assim como com a 
comunhão em geral.

¶ 44. Artigo XVII. Candidatos ao Ministério—
Recomenda-se que os candidatos que estejam no processo de 
licenciamento, comissionamento ou ordenação sejam bene-
�ciados nesse ponto do processo, independentemente da de-
nominação com a qual desejam alinhar-se, para que não pre-
cisem repetir os requisitos para licenciamento ou ordenação. 
As Juntas do Ministério Ordenado encaminharão prontam-
ente os documentos e os arquivos dos candidatos ao órgão 
competente da nova denominação, quando solicitado por es-
crito pelo candidato.

¶ 45. Artigo XVIII. Propriedades da Conferência 
Jurisdicional e Central—As instituições ou propriedades 
pertencentes ou controladas por ou associadas ou a�liadas a 
uma jurisdição ou conferência central pertencerão à denomi-
nação escolhida pela maioria dos membros das conferências 
anuais nessa jurisdição ou da conferência central, a menos 
que a instituição esteja autorizada e altere sua a�liação ou 
tome medidas para tornar-se independente de acordo com seu 
próprio estatuto.

Fundamentação:
Essa legislação reconstitui a Igreja Metodista Unida 

como a Comunhão Metodista Unida de Igrejas. Substitui 
nossa Constituição atual e prevê uma classi�cação ordenada 
de conferências e congregações anuais em novos órgãos de-
nominacionais. Ela mantém o conexionalismo, nossas agên-
cias e o apoio vital da missão nos EUA e nas conferências 
centrais.

¶9.

Número de petição: 20055-CO-¶9-C; Williams, Jonathan - 
Flat Rock, OH, USA. 

Remover Restrições Geográ�cas em 
Conferências Jurisdicionais

Petição: Emendar ¶ 9 (Constituição, Divisão 1, Secção I, 
Artigo 2.) por eliminação:

Haverá conferências jurisdicionais para a Igreja nos 
Estados Unidos da América, com os poderes, deveres e priv-
ilégios conforme adiante estabelecidos, desde que na Igreja 
Metodista Unida não haja conferências jurisdicionais ou con-
ferências centrais baseadas em nenhum fundamento a não ser 
na divisão geográ�ca e regional.

Fundamentação:
Já existem disposições para as conferências anuais se so-

breporem geogra�camente e para as igrejas se transferirem 
entre elas. Atendendo à presença de variações culturais entre 
conferências jurisdicionais, as igrejas que alinham cultural-
mente com uma conferência jurisdicional diferente poderiam 
agora transferir-se para uma nova conferência anual formada 
por essa conferência jurisdicional.

¶9.

Número de petição: 20056-CO-¶9-C; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Duas Jurisdições dos EUA

Emendar ¶ 9 (Artigo II) como se segue:
Haverá duas conferências jurisdicionais para a Igreja nos 

Estados Unidos da América, com os poderes, deveres e priv-
ilégios conforme adiante estabelecidos, desde que na Igreja 
Metodista Unida não haja conferências jurisdicionais ou con-
ferências centrais baseadas em nenhum fundamento a não ser 
na divisão geográ�ca e regional. 

¶10.

Número da petição: 20671-CO-¶10-C; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

A Igreja dos EUA na condição de Conferência 
Central – Constituição 

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 
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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 determinado 
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.

Fundamentação:

Criar uma conferência central para a IMU nos Estados 
Unidos proporciona um fórum de discussão de questões es-
pecí�cas dos EUA e de resolução de con�itos 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.

¶10.

Número da petição: 20684-CO-¶10-C-G; DeLarme, Shirley 
– Port Orchard, WA, EUA, para a Conferência Anual do 
Noroeste do Pací�co. 

Estabelecer a Conferência Central 
da América do Norte

¶ 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, 
aConferência 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 determinado 
pela Conferência Geral.

. . .
¶ 31. Artigo IV.—As conferências centrais fora da 

América do Norte têm os poderes e deveres que se seg-
uem, 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 a 

América do Norte 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 da América do 

Norte
. . .
A seguir ao ¶ 567 existente, inserir uma nova Secção con-

forme se segue:
SECÇÃO NOVO TÍTULO. Conferência Central da 

América do Norte
SECÇÃO NOVOS PARÁGRAFOS.
NOVO ¶ 1. Deverá existir a conferência central cujos 

limites deverão incluir todas as conferências jurisdicionais 
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na América do Norte, e deverá ser chamada a Conferência 
Central da América do Norte (CCAN).

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 CCAN e recomen-
da-se que a reunião tenha lugar antes da Conferência Geral de 
2024 e no lugar onde esta se irá realizar.

NOVO ¶ 2.2. A COP deverá recomendar à CCAN para 
acção na sua primeira reunião que comissões e responsáveis 
são necessários para assegurar a funcionalidade da CCAN. 
A COP trabalhará em conjunto com o gestor de negócios da 
Conferência Geral no planeamento da primeira reunião da 
CCAN.

NOVO ¶ 2.3. Os delegados e os delegados suplentes da 
CCAN deverão ser os delegados e os delegados suplentes 
mais recentemente eleitos para a Conferência Geral em 
qualquer conferência anual nas respectivas jurisdições e de-
verão representar essas mesmas conferências anuais.

Fundamentação:
De acordo com a Artigo IV, Secção 5 da Constituição 

Metodista Unida, a conferência central pode "fazer tais regras 
e regulamentos para a administração do trabalho dentro dos 
limites incluindo tais mudanças e adaptações da Disciplina 
Geral conforme as condições necessárias nas áreas respecti-
vas." Os

¶11.

Número da petição: 20725-CO-¶11-C-!-G; Bigham-Tsai, 
Kennetha – Chicago, IL, EUA, para a Mesa Conexional. 

A criação de uma Conferência Regional nos EUA

[Acrescentar novo ¶ 11. Artigo IV. e renumerar os 
parágrafos e artigos posteriores]

¶ 11. Artigo IV. – Deverá existir uma conferência region-
al para a igreja nos Estados Unidos da América, com poderes, 
deveres, privilégios e limitações conforme apresentados em 
seguida.

Secção II. Conferência Geral
[Exclusão do ¶ 16.4]
¶ 16.4. Prover a organização, a promoção e a admin-

istração do trabalho da Igreja, fora dos Estados Unidos da 
América. 

[Inserir nova Secção VI., ¶¶ 32-35 e renumerar as secções 
e os parágrafos posteriores]

Secção VI. Conferências regionais
¶ 32. Artigo I.—Deverá existir uma conferência region-

al para o trabalho da igreja nos Estados Unidos da América 
com tais deveres, poderes, privilégios e limitações conforme 
apresentados em seguida. A conferência regional deverá ini-
cialmente incluir todas as áreas que compõem as conferên-
cias jurisdicionais conforme de�nido na Secção VII., ¶ 37. 
Subsequentemente, a Conferência Geral deverá possuir auto-
ridade para fazer as alterações quanto ao número e os limites 
das conferências regionais. 

¶ 33. Artigo II.—A conferência regional deverá ser com-
posta pela quantidade de delegados conforme determinado 
pela Conferência Geral. Os delegados deverão ser clérigos e 
leigos em igual número. [novo ¶ 551]

¶ 34. Artigo III.—A conferência regional deverá reunir-se 
de acordo com as provisões determinadas pela Conferência 
Geral. [novo ¶ 552]

¶ 35. Artigo IV.—A conferência regional deverá possuir 
os seguintes poderes e deveres:

 1. Para fazer tais regras e regulamentos para a admin-
istração do trabalho da igreja em seus limites, incluindo 
essas mudanças e adaptações do Livro de Disciplina Geral 
conforme as condições na conferência geral as exijam, su-
jeitas aos poderes que foram ou venham a ser investidos na 
Conferência Geral.

 2. Nomear um tribunal judicial para determinar questões 
legais emergentes das regras, regulamentos, e as secções re-
vistas, adaptadas ou novas secções da conferência regional 
Disciplina emanadas pela conferência regional.

 3. Esses outros deveres e poderes conforme venham a ser 
atribuídos pela Conferência Geral, desde que a conferência 
regional não tenha autoridade sobre os deveres atribuídos às 
conferências jurisdicionais em ¶¶ 23-27.

[Alterar ¶ 39 existente como a seguir]
¶ 39. Artigo III.—As alterações no número, nomes e lim-

ites das conferências jurisdicionais podem ser afectados pela 
Conferência Geral Conferência Regional nos Estados Unidos 
após o consentimento de uma maioria das conferências anuais 
de cada uma das conferências jurisdicionais envolvidas.

Fundamentação:
Uma Conferência Regional nos Estados Unidos pode 

providenciar um fórum para a discussão e acção e aliviar a 
Conferência Geral total das questões jurídicas, administrati-
vas e �nanceiras relativas apenas à igreja nos Estados Uni-
dos. Uma conferência regional pode também providenciar a 
oportunidade para desenvolver estratégias missionárias para a 
igreja dos EUA.

¶13.

Número de petição: 20057-CO-¶13-C-G; Pacis-Alarine, 
Irambona - Bujumbura, Burundi. 
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Dimensão da Conferência Geral

Emendar ¶ 13. Artigo I.—1. A Conferência Geral será 
composta por não menos de 600 800 nem mais de 1,000 del-
egados, . . .

Fundamentação:
Reduzir para 600 delegados afetaria especialmente as 

conferências de média dimensão, fazendo com que conferên-
cias de 4 delegados e mesmo algumas de 6 delegados redu-
zam para 2 delegados. Também tornaria a Conferência Geral 
menos e�caz onde a igreja estivesse a crescer. Isto tornaria 
injustamente a nossa denominação menos representativa e 
prejudicaria a diversidade de delegados.

¶14.

Número de petição: 20058-CO-¶14-C; Hodge, Jeffrey - 
Liverpool, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque. 

Reforma A de Delegados da Conferência Geral

¶ 14. Artigo II.—A Conferência Geral reunirá uma vez 
em cada quatro anos em altura e local conforme seja determi-
nado pela Conferência Geral ou pelas suas comissões devida-
mente autorizadas. A alteração na declaração anterior deverá 
entrar em vigor no �nal da Conferência Geral de 2016.

Uma sessão especial da Conferência Geral possuindo au-
toridade e exercendo todos os poderes da Conferência Geral 
pode ser convocada pelo Conselho dos Bispos, ou por outra 
qualquer forma como a Conferência Geral possa de tempos 
a tempos prever, para se reunir em data e local conforme 
determinado na convocatória. Esta sessão extraordinária da 
Conferência Geral deverá ser composta pelos delegados da 
Conferência Geral anterior, independentemente de alteração 
no estado de leigo/clérigo de delegado, ou seus sucessores 
legítimos, excepto no caso de conferência anual ou conferên-
cia missionária particular preferir ter uma nova eleição e as-
sim poderá ser feito. O objectivo dessa sessão especial estará 
indicada na convocatória e apenas será transaccionado esse 
negócio desde que esteja em harmonia com os objectivos 
da convocatória, excepto se a Conferência Geral por uma 
votação de dois terços, determine que outros assuntos possam 
ser abordados.

¶16.

Número de petição: 20002-CO-¶16-C-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar ¶ 16. Artigo IV.1

1. De�nir e estabelecer as condições, os privilégios e os 
deveres dos membros da igreja, que em todos os casos será 
sem referência à raça, etnia, condição económica, incapaci-
dade, género, orientação sexual ou condição. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que re�ecte o coração 
de Deus.

¶16.

Número de petição: 20059-CO-¶16-C-G; Holland, Mark - 
Olathe, KS, EUA. 

Igualdade Legislativa para Conferências 
Centrais e Jurisdicionais

Emendar ¶ 16 da Constituição do Livro da Disciplina 
Metodista Unida como se segue:

¶ 16. Artigo IV.—A Conferência Geral terá o poder leg-
islativo total em relação a todas as questões caracterizadas 
pela conexão e ao exercer este poder terá autoridade con-
forme abaixo: nas Partes I, II, III e IV da Disciplina Geral. 
As conferências jurisdicionais e centrais terão um poder leg-
islativo total sobre as restantes partes da Disciplina Geral 
com as seguintes excepções reservadas para a Conferência 
Geral:

1. De�nir e estabelecer as condições, os privilégios e os 
deveres dos membros da Igreja, que em todos os casos será 
sem referência à raça, género e condição.

2. De�nir e �xar os poderes e deveres de presbíteros, 
diáconos, fornecer aos pregadores, pregadores locais, exorta-
dores, diaconisas e missionários nacionais.

3. De�nir e �xar os poderes e deveres das conferências 
anuais, conferências anuais provisórias, das conferências 
missionárias e missões, e das conferências centrais, con-
ferências distritais, conferências do cargo e reuniões con-
gregacionais.

4. Prover a organização, a promoção e a administra- 
ção do trabalho da igreja, fora dos Estados Unidos da 
América.

5 2. De�nir e �xar os poderes, deveres e privilégios do 
episcopado, adoptar um plano de apoio aos bispos. adotar 
uma regra uniforme para a sua aposentação e providenciar 
a descontinuação de um bispo devido a ine�ciência ou inad-
missibilidade.

6 3. Fornecer e revisar o hinário e o ritual da igreja e 
regular todos os assuntos relacionados à forma e modo de 
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adoração, sujeito às limitações da primeira e segunda Regra 
Restritiva.

7 4. Fornecer um sistema judicial e um método de pro-
cedimento judicial para a Igreja, salvo disposição em con-
trário aqui contida.

8 5. Iniciar e direcionar todas as iniciativas conexionais 
globais da Igreja e disponibilizar juntas para a sua promoção 
e administração.

9 6. Determinar e organizar a angariação e a distribuição 
de fundos necessários para dar continuidade ao trabalho da 
Igreja. 

10 7. Estabelecer uma base uniforme sobre a qual os bis-
pos serão eleitos pelas conferências jurisdicionais e determi-
nar o número de bispos que podem ser eleitos pelas conferên-
cias centrais.

11 8. Selecionar de entre os bispos os presidentes o�ciais, 
através de um comité, desde que os bispos selecionem a partir 
dos seus próprios números o presidente o�cial da sessão de 
abertura.

12 9. Alterar o número e os limites das conferências 
jurisdicionais após o consentimento de uma maioria das 
conferências anuais em cada conferência jurisdicional en-
volvida.

13 10. Estabelecer essas comissões para o trabalho geral 
da Igreja conforme possa ser considerado aconselhável.

14 11. Assegurar os direitos e os privilégios dos mem-
bros em todas as agências, programa e instituições na Igreja 
Metodista Unida independentemente de raça, género ou es-
tatuto.

15. Permitir as conferências anuais a utilizarem as estru-
turas únicas em suas missões, não obstante as estruturas de 
outros mandatos.

16 12. Implementar qualquer outra legislação que 
possa ser necessária, sujeito às limitações e restrições da 
Constituição da Igreja.

Fundamentação:
Cumpre os objetivos indicados da Mesa Conexional e os 

Colégios dos Bispos nas Filipinas e África. Mantém a IMU 
global intacta e descentraliza a nossa estrutura da era colo-
nial concedendo autoridade legislativa igual e abrangente a 
jurisdições e conferências centrais. Esta emenda elimina a 
discussão global à volta da sexualidade humana.

¶16.

Número de petição: 20060-CO-¶16-C-G; Blackadar, John - 
Bow, NH, EUA para a Conferência Anual de New England 

Poderes da Conferência Geral

¶ 16. Artigo IV.—A Conferência Geral terá poder leg-
islativo total supervisão em relação a todas as questões 

caracterizadas pela conexão e ao exercer este poder esta su-
pervisão terá autoridade conforme abaixo: 

[reter o restante parágrafo conforme redigido]. 

¶16.

Número da petição: 20654-CO-¶16-C-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

Autoridade de Supervisão 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 caracterizadas pela 
conexão e ao exercer este poder terá autoridade conforme 
abaixo:

. . .
8. De iniciar e dirigir todas as missões conexionais da 

igreja, e fornecer aos conselhos às entidades subordinadas 
para a sua promoção e administração, e delegar a essas en-
tidades uma autoridade especi�cada e limitada para a su-
pervisão e execução de ministérios particulares. Isto não é 
uma limitação da responsabilidade de supervisão ger-
al e autoridade dos bispos prescrita noutra parte nesta 
Constituição.

¶ 47. Artigo III.—Deverá existir um Concílio de 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 
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.

Fundamentação:
A interpretação draconiana do Conselho Judicial dada à 

autoridade de supervisão Conselho dos Bispos limita inad-
equadamente a capacidade da Conferência Geral em esta-
belecer agências com autoridade de supervisão sobre certas 
áreas do ministério na vida conexional da igreja.
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¶16.

Número da petição: 20655-CO-¶16-C-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

Limitação do Activismo Doutrinal do 
Conselho Judicial 

Emendar ¶ 16 ao acrescentar um novo ¶ 16.16 como se 
segue:

NOVO ¶ 16.16. Tomar decisões pela igreja sobre as 
questões de teologia e doutrina de forma que sejam con-
sistentes com a Constituição. No exercício dos seus pode-
res a Conferência Geral, por si, providenciará as de�nições 
da linguagem e os termos conforme necessário e decid-
irá de uma forma prescrita pela Conferência Geral quais 
declarações de teologia e doutrina são consistentes com as 
existentes actualmente e com os padrões de doutrina esta-
belecidos.

Emendar o ¶ 56 como segue:
¶ 56. Artigo II. – O Conselho Judicial terá a autoridade:
1. Determinar a constitucionalidade de qualquer acto 

da Conferência Geral após um recurso de uma maioria 
do Conselho dos Bispos ou um quinto dos membros da 
Conferência Geral e para determinar a constitucionalidade 
de qualquer acto de uma conferência jurisdicional ou central 
após recurso de uma maioria de bispos dessa conferência ju-
risdicional ou central ou após o apelo de um quinto dos mem-
bros dessa conferência jurisdicional ou central. No entanto, 
o Conselho Judicial não terá autoridade para considerar ou 
apresentar as decisões sobre questões de doutrina ou teologia 
que deverão ser apenas do poder da Conferência Geral, con-
forme apresentado em ¶ 16.16. Essa proibição inclui, entre 
outras, a de�nição da linguagem e dos termos teológicos e 
doutrinais.

Fundamentação:
A Conferência Geral, não o Conselho Judicial, é e deve 

continuar a ser o árbitro da igreja sobre questões de teologia 
e doutrina. O Conselho Judicial declarou que não tem juris-
dição sobre tais questões, e isso precisa estar codi�cado na 
Constituição para impedir o ativismo judicial.

¶27.

Número de petição: 20061-CO-¶27-C-G; Harper, Trey - 
Canton, MS, EUA para a Conferência Anual do Mississippi. 

Solicitar Rati�cação Global de Bispos

Livro da Disciplina ¶ 27 (2016). Artigo V. da Constituição 
da Igreja Metodista Unida . . . 

2. Para eleger bispos—sujeito, contudo, à rati�cação da 
próxima Conferência Geral ordinária, especial ou organiza-
da, sem a qual a eleição de qualquer bispo que não seja rat-
i�cada por uma maioria de tal Conferência Geral presente e 
votante seja considerada nula—e a cooperar na realização de 
tais planos para o seu apoio como possa ser determinado pela 
Conferência Geral.

¶27.

Número da petição: 20687-CO-¶27-C-G; Ingram, Kimberly 
Tyree - Huntersville, NC, EUA, para a Conferência Anual de 
Western North Carolina. 

O plano da conferência jurisdicional

Emendar ¶¶ 27, 101 e 525 por adição.
**(Obs.: inserir novo N.º 2, N.º 3, e N.º 4 ao ¶ 525 con-

forme a seguir, que representa a mesma linguagem usada em 
¶¶ 543.7, 543.12, e 543.14 para enumerar os poderes das 
conferências centrais:)

Parte I: A Constituição
Divisão Dois – Organização: § IV. Conferências 

Jurisdicionais 
¶ 27, Artigo V. As conferências jurisdicionais deverão 

possuir os seguintes poderes e deveres e privilégios, e outros 
conforme as Conferências Gerais lhe con�ram:

1. Promover os interesses evangelísticos, educacionais, 
missionários, sociais e bene�centes da igreja e providenciar 
pelos interesses e organismos dentro dos seus limites. . . .  

5. Fazer as regras e os regulamentos para a adminis-
tração do trabalho da igreja na jurisdição, incluindo as 
mudanças e adaptações da Disciplina Geral conforme as 
condições nas suas respectivas áreas possam exigir, su-
jeitas aos poderes conforme foram ou serão investidos na 
Conferência Geral.

Parte II: Livro da Disciplina Geral
¶101. O Livro Geral da Disciplina re�ecte a nossa for-

ma Wesleyana de servir Cristo através da doutrina e vida 
Cristã disciplinada. Somos uma denominação mundial unida 
pela doutrina, disciplina e missão, através da nossa aliança 
de conexão. O Livro Geral da Disciplina expressa essa uni-
dade. Cada conferência jurisdicional e central pode realizar 
mudanças e adaptações ao Livro da Disciplina Geral para 
cumprirmos de forma mais proveitosa a nossa missão em 
vários contextos. Contudo, algumas partes do Livro Geral da 
Disciplina não são sujeitas a adaptação. As seguintes partes e 
parágrafos não são sujeitos a alteração ou adaptação, excep-
to pela acção da Conferência Geral. O Comité Permanente 
sobre Assuntos da Conferência Central tem como principal 
responsabilidade propor as revisões da Conferência Geral a 
este parágrafo. 
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Partes I-V
I. Constituição ¶¶ 1–61
II. Livro da Disciplina ¶ 101
III. Normas Doutrinárias 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
 O Comité Permanente sobre Assuntos da Conferência 

Central, em consultoria com o Comité da Fé e Ordem, apre-
sentará legislação na Conferência Geral de 2020 para alter-
ar a estrutura do Livro Geral da Disciplina para incluir uma 
Parte VI, Organização Geral e Administração, não sujeita 
a alteração ou adaptação pelas conferências centrais e ju-
risdicionais e uma Parte VII, Organização e Administração 
Adicional, adaptável pelas conferências centrais e juris-
dicionais de acordo com ¶ 31.5. O conteúdo da Parte VI 
do Livro da Disciplina de 2016 vai ser incluído na parte 
VI ou Parte VII do Livro Geral da Disciplina. Para o tra-
balho na Parte VI, Capítulo 2 (O Ministério dos Ordenados) 
e Capítulo 3 (A Superintendência) do Livro  da Disciplina  
de 2016, o Comité Permanente sobre Assuntos da 
Conferência Central irá trabalhar em consultoria com 
a Comissão para o Estudo do Ministério, e para a Parte 
VI, Capítulo 5 (Ordem Administrativa) do  Livro da 
Disciplina de 2016, o Comité Permanente sobre Assuntos 
da Conferência Central irá trabalhar em consultoria com a 
Mesa Conexional. . . . " 

Part VI: Organização e Administração
Capítulo quatro – As conferências: § II. A Conferência 

Jurisdicional
¶ 525. Poderes e Deveres da Conferência Jurisdicional— 

1. A conferência jurisdicional terá poderes e deveres, con-
forme descrito na Constituição. Terá também outros poderes 
e deveres conforme a Conferência Geral lhe con�ra. Actuará 
em todos os aspectos em harmonia com a política da Igreja 
Metodista Unida quanto à eliminação da discriminação com 
base na raça.

* * *
2. Uma conferência jurisdicional deverá possuir 

o poder para realizar tais mudanças e adaptações do 
Livro da Disciplina de acordo com as necessidades das 
condições especiais e missão da igreja, em particular no 
que respeita à organização e administração do trabalho 
na igreja local, distrito e conferência anual, desde que não 
seja tomada nenhuma acção contrária à Constituição e às 
Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, e desde que o 
espírito da relação conexional seja mantido entre a igreja 
local e geral. Sujeita a esta restrição, uma conferência ju-
risdicional pode delegar a uma conferência anual dentro 
dos seus limites o poder de fazer uma ou mais mudanças 

e adaptações acima referidas, a pedido dessa conferência 
anual.

3. Uma conferência jurisdicional terá autoridade 
para adotar regras de procedimentos que regulem a in-
vestigação e julgamento dos seus membros clericais, in-
cluindo bispos e membros leigos da igreja, e fornecer os 
meios e métodos necessários para a implementação dessas 
regras; 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.

4. Uma conferência jurisdicional terá o poder de 
adaptar as regras, rituais e cerimónias detalhadas para a 
solenização do casamento para as leis estatutárias do país 
ou países dentro da jurisdição.

Fundamentação:
A nossa desunião surge de uma política global desac-

tualizada, desigual, centrada nos EUA que concede às con-
ferências centrais a autoridade para adaptar a Disciplina mas 
nega esse mesmo direito às conferências jurisdicionais. Essa 
proposta oferece um caminho certo ao simplesmente aplicar 
a mesma linguagem às conferências jurisdicionais e às con-
ferências centrais.

¶27.5.

Número de petição: 20062-CO-¶27.5-C-G; Williams, 
Jonathan - Flat Rock, OH, USA. 

Equivalência nas Conferências Jurisdicional 
e Central

Petição: Emendar ¶ 27.5 (Constituição, Divisão 2, Secção 
IV, Artigo 5.5) por adição:

Para fazer regras e regulamentos para a administração do 
trabalho da igreja na sua jurisdição incluindo essas mudanças 
e adaptações da Disciplina Geral conforme as condições nas 
respetivas áreas o exijam, sujeito aos poderes que foram ou 
venham a ser investidos na Conferência Geral. [Texto adicio-
nado com a linguagem integral de ¶ 31.5]

Adicionalmente (alteração de parágrafos relacionados 
conforme permitido em ¶ 507.2) adicionar um novo sub-
parágrafo depois de ¶ 525:

Uma conferência jurisdicional terá o poder de fazer al-
terações e adaptações aoLivro da Disciplina, de acordo com 
as necessidades das condições especiais e de missão da igre-
ja, desde que nenhuma ação seja tomada que seja contrária à 
Constituição e às Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, e 
desde que o espírito da relação conexional seja mantido entre 
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a igreja local e a geral.”” [texto adaptado de linguagem sem-
elhante em ¶ 543.7]

Fundamentação:
As conferências centrais têm a autoridade para adaptar a 

Disciplina aos respetivos contextos culturais. Nenhuma enti-
dade americana tem este poder, exigindo que todas as adap-
tações especí�cas da América sejam feitas por uma entidade 
global. Esta petição atribui às conferências jurisdicionais essa 
mesma autoridade para adaptar a Disciplina para abordar re-
alidades missionárias na sua

¶32.

Número de petição: 20063-CO-¶32-C-G; Reaves, Susan - Fort 
De�ance, VA, EUA para a Conferência Anual de Virginia. 

Equilíbrio de Membros Leigos e Clérigos 
da Conferência Anual

EMENDAR o ¶ 32, Artigo 1: Se os membros leigos 
forem em menor número do que os membros clericais par-
ticipantes na conferência anual, a conferência anual prov-
idenciará, por sua própria fórmula, à eleição de outros 
membros leigos para igualar, o mais possível, o número de 
membros leigos ao de clérigos participantes na conferência 
anual.

E a frase idêntica presente no ¶ 602.4: Se os membros 
leigos forem em menor número do que os membros cleric-
ais participantes na conferência anual, a conferência anual 
providenciará, por sua própria fórmula, à eleição de outros 
membros leigos para igualar, o mais possível, o número de 
membros leigos ao de clérigos participantes na conferência 
anual.

Fundamentação:
A intenção do ¶ 32, Artigo I. da Constituição do Livro 

da Disciplina e do ¶ 602.4, é assegurar igual representação 
de leigos e clérigos nas sessões da conferência anual. Com a 
linguagem atual, esta também não está a ser conseguido na 
prática.

¶32.

Número de petição: 20064-CO-¶32-C-G; Bryan, James - 
Graham, NC, EUA para a Conferência Anual da Carolina do 
Norte 

Clari�cação da Idade dos Jovens na Igreja 
Metodista Unida

Ação pretendida: Emendar o ¶ 32 para que se leia:
¶ 32. Artigo I.—A conferência anual deve ser com-

posta por membros do clérigo e membros leigos. O estado 

de membro de clérigo deverá consistir em diáconos e pres-
bíteros em conexão total, membros provisórios, membros 
associados e pastores locais sob nomeação. Os membros 
leigos deverão incluir membros leigos professantes eleitos 
por cada cargo, os ministérios diaconais, as diaconisas ati-
vas e missionários nacionais sob nomeação episcopal dentro 
dos limites da conferência anual, o presidente das Mulheres 
Metodistas Unidas da conferência, o presidente dos Homens 
Metodistas Unidos da conferência, o guia leigo, guias leigos 
distritais, o diretor da conferência de Ministérios dos Leigos 
Servos, secretário da conferência de Ministérios Globais 
(se for leigo), o presidente ou o�cial equivalente da orga-
nização de jovens adultos da conferência, o presidente da 
organização de alunos universitários da conferência anual 
e um jovem de aproximadamente doze (12) anos a dezoito 
(18) anos de idade nos Estados Unidos e até vinte e quatro 
(24) nas conferências centrais entre os doze (12) e os de-
zassete (17) e um jovem entre dezoito (18) e trinta (30) de 
cada distrito a ser selecionado da forma determinada pela 
conferência anual. Nas conferências anuais das conferências 
centrais, a participação de quatro anos e os requisitos do es-
tatuto de membro de dois anos podem ser dispensados   pela 
conferência anual para jovens com menos de trinta (30) anos 
de idade. Essas pessoas devem ser membros professantes 
da Igreja Metodista Unida e participantes ativos aquando 
da eleição. Cada cargo servido por mais do que um clérigo 
deverá ter direito a tantos membros leigos quanto os mem-
bros clericais. Os membros leigos deverão ter sido nos dois 
anos seguintes que precederam a sua eleição membros da 
Igreja Metodista Unida e deverão ter sido membros ativos 
na Igreja Metodista Unida durante pelo menos quatro anos 
seguintes que precederam a sua eleição. Se os membros 
leigos forem em menor número do que os membros cleric-
ais 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.

Fundamentação:
Submetida à direção da Conferência Anual da Carolina 

do Norte de uma resolução submetida por Charlie Hatch, es-
clarecendo a idade dos jovens para corresponder à de�nição 
no ¶ 256.3. Permite a inclusão na liderança da conferência 
de jovens ainda no ensino básico ou secundário mas fora da 
idade existente

¶32.

Número de petição: 20065-CO-¶32-C; Evans, Emily - 
Marion, SC, EUA. 
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Harmonizar a Idade para Jovens Adultos para 35

Emendar o ¶¶ 32 e o 602.4 como se segue:
¶ 32. Artigo I.—A conferência anual deverá ser composta 

por membros do clero e membros leigos. . . . Os membros 
leigos deverão incluir membros leigos professantes eleitos 
por cada cargo, . . . e um jovem entre os doze (12) e os dezas-
sete (17) anos de idade e um jovem entre os dezoito (18) e os 
trinta (30) trinta e cinco (35) anos de idade de cada distrito 
a selecionar de acordo com o determinado pela conferência 
anual. Nas conferências anuais das conferências centrais, 
a participação de quatro anos e os requisitos do estatuto de 
membro de dois anos podem ser dispensados   pela conferência 
anual para jovens com menos de trinta (30) trinta e cinco (35) 
anos de idade. . . .

Emendar o ¶ 602.4 como se segue:
¶ 602. Composição e carácter—1. . .
4. Os membros leigos da conferência anual deverão in-

cluir um membro professante eleito por cada cargo, . . . um 
jovem entre doze (12) e dezassete (17)dezoito anos de idade 
e um jovem adulto entre dezoito (18) e trinta trinta e cinco 
(35) anos de idade de cada distrito a selecionar conforme de-
terminado pela conferência anual (no caso das conferências 
centrais), o jovem membro não deverá ter menos de doze (12) 
anos nem mais de vinte cinco (25) anos de idadee o membro 
jovem adulto não deverá ter menos de dezoito nem mais de 
trinta e cinco anos de idade), . . .

Incluir a seguinte disposição na adopção das alteracções 
propostas:

As alteracções em ¶ 602.4 devem ser efectivas se e quan-
do as alteracções propostas em ¶ 32 tiverem sido certi�cadas 
pelo Conselho dos Bispos.

Fundamentação:
Esta alteração fornece uma maior participação ao nível 

da conferência anual de jovens adultos e harmoniza a faixa 
etária de jovens adultos entre conferências jurisdicionais 
e centrais (que poderão ter de eleger jovens adultos até aos 
trinta e cinco anos de idade) e harmoniza a Constituição e o 
parágrafo do LdD.

¶35.

Número de petição: 20066-CO-¶35-C; Hodge, Jeffrey - 
Liverpool, NY, EUA  para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque. 

Reforma B de Delegados da Conferência Geral

¶ 35. Artigo III.—Os delegados do clero para a 
Conferência Geral e para a conferência jurisdicional ou cen-
tral serão eleitos de entre os membros clericais em plena 

conexão e deverão ser eleitos pelos membros clericais da con-
ferência anual ou da conferência anual provisória que sejam 
diáconos e presbíteros em plena conexão, membros associa-
dos e aqueles membros provisórios que concluíram todos os 
seus requisitos de formação académica e os pastores locais 
que tenham  completado o Plano de Estudos ou uma licencia-
tura M. Div. e tenham servido no mínimo dois anos consecu-
tivos sob nomeação imediatamente antes da eleição.

¶35.

Número de petição: 20067-CO-¶35-C; Wharff, Mark - 
Modesto, CA, EUA para a Conferência Anual de Califórnia-
Nevada. 1 Petição Similar

Emendar 35

Emendar o ¶ 35 como se segue:
 ¶ 35. Artigo IV.—Os delegados eclesiásticos para a 

Conferência Geral e conferência jurisdicional ou central 
devem ser eleitos a partir dos membros do clero em plena 
conexão e devem ser , e  eleitos por os todos os membros 
clericais atuais da conferência anual ou da conferência an-
ual provisória, incluindo que sejam diáconos e presbíteros 
em plena conexão, membros associados, e aqueles mem-
bros provisórios, que tenham concluído todos os seus req-
uisitos educativos e pastores locais que tenham concluído 
os estudos ou tenham um diploma M. Div. e tenham servi-
do, no mínimo, dois anos consecutivos em nomeação ime-
diatamente anterior à eleição pastores locais licenciados, 
pastores estudantes (na sua conferência local), clérigos 
reformados, bem como outros clérigos sob nomeação no 
momento da eleição.

¶35.

Número de petição: 20068-CO-¶35-C; Morgan, Darrell - 
Fort Payne, AL, USA para a Conferência Anual do Alabama 
do Norte. 

Eleição de Delegados Clericais- 
Direitos de Votação

Emendar por adição e eliminação o ¶ 35. Artigo IV—
Os delegados eclesiásticos para a Conferência Geral e con-
ferência jurisdicional ou central devem ser eleitos a partir dos 
membros do clero em plena conexão e membros associados, 
e devem ser eleitos pelos membros do clero da conferência 
anual ou conferência anual provisória que sejam diáconos e 
presbíteros em plena conexão e membros provisórios que ten-
ham concluído todos os seus requisitos educativos e pastores 
locais que tenham concluído os estudos ou tenham um diplo-
ma M. Div. e tenham servido, no mínimo, dois anos consecu-
tivos em nomeação imediatamente anterior à eleição.estejam 
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inscritos ou tenham concluído o plano de estudos ou uma 
licenciatura M. Div. e tenham servido no mínimo dois anos 
consecutivos sob nomeação imediatamente antes da eleição.

Fundamentação:
Esta petição reconhece o rácio de crescimento de pas-

tores locais em relação aos presbíteros em igrejas de todas as 
dimensões por toda a igreja global que cumprem os requisitos 
formativos do Livro da Disciplina alargando os seus privilé-
gios de votação para a eleição de delegados clericais para as 
conferências gerais, jurisdicionais ou

¶35.

Número de petição: 20069-CO-¶35-C-G; Huff-Cook, 
Becky - Indianapolis, IN, EUA para a Conferência Anual do 
Indiana. 

Conceder Representação a Todos os Clérigos  
(Pastores Locais)

Eliminar que tenham concluído os estudos ou tenham 
um diploma M. Div. e tenham servido, no mínimo, dois 
anos consecutivos em nomeação imediatamente anterior à 
eleição..

Fundamentação:
CONSIDERANDO QUE, a Conferência Anual do Indi-

ana utiliza mais de 350 pastores locais licenciados para servir 
nas nossas congregações; e

CONSIDERANDO QUE, muitos dos nossos pastores lo-
cais serviram como membros leigos de conferências anuais 
antes de serem nomeados; e

CONSIDERANDO QUE, a qualidade de membro da ig-
reja de pastores locais é transferida para a conferência anual 
(clerical) enquanto estiver nomeado.

¶35.

Número de petição: 20070-CO-¶35-C-G; Bergquist, Greg 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério. 

Requisitos Educativos para os 
Privilégios de Votação

¶ 35. Artigo IV.—Os delegados do clero para a 
Conferência Geral . . . e os pastores locais que tenham 
concluído o Plano de estudos ou uma licenciatura M. Div. 
Mestrado de Divindade de uma escola de teologia aprova-
da pelo Senado da Universidade ou equivalente, conforme 
reconhecido numa conferência central e tenham servido . . .

Fundamentação:

Consistente com a natureza mundial da igreja, os requi-

sitos educativos aqui inseridos asseguram que os que votam 

para delegados clericais concluíram as expetativas padrão 

confessionais para educação teológica.

¶35.

Número de petição: 20071-CO-¶35-C-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU. 

Membros Associados Elegíveis para Servir 
como Delegados da CJ e da CG

Emendar o ¶ 35 e o ¶ 321.2 para consistência como se 

segue:

¶ 35. Artigo IV.—Os delegados eclesiásticos para a 

Conferência Geral e conferência jurisdicional ou central 

devem ser eleitos a partir dos membros do clero em plena 

conexão, e membros associados, e devem ser eleitos pelos 

membros do clero da conferência anual ou conferência an-

ual provisória que sejam diáconos e presbíteros em plena 

conexão, membros associados e membros provisórios que 

tenham concluído todos os seus requisitos educativos e pa-

stores locais que tenham concluído os estudos ou tenham 

um diploma M. Div. e tenham servido, no mínimo, dois 

anos consecutivos em nomeação imediatamente anterior à 

eleição.

¶ 321.2. Os membros associados podem servir em 

qualquer junta, comissão ou comité de uma conferência an-

ual. NãoSerão elegíveis para eleição como delegados para as 

conferências Geral ou jurisdicionais ou centrais.

Fundamentação:

A realidade é que um número signi�cativo de clérigos 

licenciados não têm voz ou voto na Conferência Geral. Esta 

alteração alargaria o conjunto de membros clericais elegíveis 

para servir. Os membros associados foram examinados e 

aprovados pela Junta do Ministério Ordenado e a conferência 

anual.

Nota: Isto

¶35.

Número de petição: 20072-CO-¶35-C; Wilder, Michael - 
Guntersville, AL, EUA. 



320  DCA Edição Avançada

Direitos de Votação de Pastores Locais

Emendar o ¶ 35. Artigo IV - Os delegados eclesiásti-
cos para a Conferência geral e conferência jurisdicional ou 
central devem ser eleitos a partir dos membros do clero em 
plena conexão 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. membros provisórios e pa-
stores locais em nomeacções a tempo inteiro ou parcial na 
conferência anual tendo servido pelo menos dois anos an-
tes da eleição, conforme designado pelo bispo, durante os 
quais não tenha ocorrido retirada do estado de designado, 
que se tenham inscrito ou tenham concluído um dos dois pro-
cessos educativos constitucionalmente especi�cados, Curso 
de Estudos ou uma licenciatura M. Div. e estejam numa 
condição favorável com a conferência da Junta do Ministério 
Ordenado.

Fundamentação:
Em reconhecimento da tendência crescente no rácio de 

pastores locais em igrejas de todas as dimensões, os pas-
tores locais que são chamados para servir e liderar em várias 
posições nos distritos e conferências e o direito a igual rep-
resentação para todas as congregacções em todos os assuntos 
com impacto para a igreja local e global.

¶35.

Número da petição: 20664-CO-¶35-C-G; Speer, Lloyd – 
Fairless Hills, PA, EUA, para a Conferência da Pensilvânia 
Oriental. 

Emenda Constitucional: Direitos de Votação 
de Pastores Locais

ALTERAR ¶ 35 do Livro da Disciplina, de 2016, A 
Constituição. Secção VI. Conferências Anuais. Artigo IV 
para indicar: "Os delegados do clero da Conferência Geral e 
da conferência jurisdicional ou central deverão ser eleitos por 
e entre todos os membros actuais do clero da conferência an-
ual ou da conferência anual provisória, incluíndo os anciãos 
em total conexão, diáconos em total conexão, membros asso-
ciados, anciãos e diáconos provisórios, pastores locais licen-
ciados, pastores alunos (em sua conferência doméstica), clero 
reformado, assim como todo o clero sob nomeação na ocasião 
das eleições."

¶35.

Número da petição: 20667-CO-¶35-C-G; Wilcox, Lynn – 
Hop Bottom, PA, EUA. 

Direitos de Votação dos Pastores 
Locais Licenciados

Emendar ¶ 35 Artigo IV:
Os delegados eclesiásticos para a Conferência Geral e 

conferência jurisdicional ou central devem ser eleitos a partir 
dos membros do clero em plena conexão e devem ser eleitos 
pelos membros do clero da conferência anual ou conferên-
cia anual provisória que sejam diáconos e presbíteros em 
plena conexão, membros associados e membros provisórios 
que tenham concluído todos os seus requisitos educativos e 
pastores locais que tenham concluído os estudos ou tenham 
um diploma M. Div. e tenham servido, no mínimo, dois anos 
consecutivos em nomeação imediatamente anterior à eleição 
após dois anos de nomeação consecutiva, em tempo integral 
ou parcial, e a conclusão simultânea ou consecutiva de qua-
tro aulas no percurso do Curso do Estudo ou dois semestres 
em direcção do diploma M. Div., sejam permitidos a votar 
em delegados jurisdicionais e da Conferência Geral, emendas 
constitucionais, e todas as questões relacionadas ao carácter e 
relações da conferencia do seu clero, e na ordenação do clero. 

Fundamentação:
O Conselho Geral de Finanças e Administração indica 

que existem 20.067 membros do clero nos Estados Unidos 
nomeados para as igrejas locais. Desse número, 33% são pa-
stores locais licenciados sem voto. A congregação média ser-
vida por pastores locais licenciados tem 83 membros e uma 
assistência média de 42. As congregações pequenas encon-
tram-se desproporcionalmente sem membros do clero

¶35.

Número da petição: 20682-CO-¶35-C-G; Masters, Scott – 
Chester�eld, NH, EUA. 

Igualdade para os Direitos de 
Votação entre o Clero

¶ 35. Artigo IV.—Os delegados eclesiásticos para a 
Conferência Geral e conferência jurisdicional ou central de-
vem ser eleitos a partir dos membros do clero em plena conex-
ão, e devem ser eleitos pelos membros do clero da conferên-
cia anual ou conferência anual provisória que sejam diáconos 
e presbíteros em plena conexão, membros associados e mem-
bros provisórios que tenham concluído todos os seus requi-
sitos educativos e pastores locais que tenham concluído os 
estudos ou tenham um diploma M. Div. e tenham servido, no 
mínimo, dois anos consecutivos em nomeação imediatamente 
anterior à eleição.
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Fundamentação:
Embora preserve os direitos de todo o estado de mem-

bro do clero nas conferências anuais, esta legislação inverte 
a usurpação de direitos de milhares de pessoas do clero sem 
voz ou com voz limitada e voto nas conferências anuais. Esta 
petição reconhece que todos precisam de uma voz e voto ap-
ropriados para fazerem parte do discernimento do futuro da 
nossa denominação.

¶35.

Número da petição: 20686-CO-¶35-C-G; Page, John – Cave 
Spring, GA, EUA. 

Aumento dos Direitos de Votação 
para os Pastores Locais

Os delegados eclesiásticos para a Conferência Geral 
e conferência jurisdicional ou central devem ser eleitos a 
partir de todos dos membros do clero em plena conexão, e 
devem ser eleitos pelos membros do clero da conferência 
anual ou conferência anual provisória que sejam diáconos e 
presbíteros em plena conexão, membros associados e mem-
bros provisórios que tenham concluído todos os seus requi-
sitos educativos e pastores locais que tenham concluído os 
estudos ou tenham um diploma M. Div. e tenham servido, 
no mínimo, dois anos consecutivos em nomeação imediata-
mente anterior à eleição.

Fundamentação:
CONSIDERANDO QUE, o número de presbíteros or-

denados continua a diminuir e o número de pastores locais 
continua a aumentar;

CONSIDERANDO QUE, quase 80% das congregações 
nos EUA tem um tempo médio de culto inferior a 100;

CONSIDERANDO QUE, a maioria das igrejas com pou-
cos membros são dirigidas por pastores locais;

Considerando que, mais de 55% de

¶36.

Número de petição: 20073-CO-¶36-C-G; Brooks, Lonnie - 
Anchorage, AK, EUA. 

Conferências Missionárias Baseadas 
na Contextualidade-Constituição

Inserir um novo parágrafo após o ¶ 36 existente como se 
segue:

¶NOVO.1. A Conferência Geral pode criar, em qualquer 
jurisdição, uma conferência missionária sem considerar os 
limites existente das conferências anuais na jurisdição. A 
conferência missionária assim criada poderá ter limites que 

fazem com que se sobreponham ou coincidam com os das 
conferências anuais existentes.

2. As conferências missionárias criadas conforme esta 
disposição terão a autoridade de estabelecer regras e regula-
mentos para a administração do trabalho dentro dos seus lim-
ites, incluindo alteracções e adaptacções da Disciplina Geral 
conforme exigido pelas condições nas áreas respetivas, sujeit-
as aos poderes que foram ou serão atribuídos na Conferência 
Geral.

Fundamentação:
A nossa união enquanto igreja atravessa um momento 

terrível; esta é uma forma de possível de avanço que nos per-
mite focarmo-nos novamente na missão. A Conferência geral 
deve ter autoridade para criar um novo tipo de conferência em 
que os Metodistas Unidos possam estabelecer políticas que 
diferem daquelas que predominam na jurisdição.

¶36.

Número de petição: 20074-CO-¶36-G; Lassiat, Meg - 
Nashville, TN, EUA. 

Requisitos de Residência para Elegibilidade de 
Delegados Leigos

Emendar o ¶ 36:
¶ 36. Artigo V.—Os delegados leigos para a conferên-

cia geral, jurisdicional ou central devem ser eleitos pelos 
membros leigos da conferência anual ou conferência anu-
al provisória independentemente da idade, desde que ess-
es delegados tenham sido membros professantes da Igreja 
Metodista Unida durante, pelo menos, dois anos anteriores 
à sua eleição e devem ter sido participantes ativos na Igreja 
Metodista Unida durante, pelo menos, quatro anos anteri-
ores à sua eleição e sejam membros da mesma no âmbito 
da conferência anual que os elege na altura de realização 
da conferência geral, jurisdicional ou central. Os membros 
leigos juram ser participantes ativos na igreja local onde 
detém estado de membro, através das suas preces, pre-
sença, oferendas, serviço e testemunho. Para ser elegível 
para eleição como delegado leigo nas conferências gerais, 
jurisdicionais ou centrais, um leigo deverá residir su�ci-
entemente próximo da igreja local onde detém estado de 
membro na conferência anual de eleição para permitir uma 
participação regular e consistente nessa igreja local. As ex-
ceções ao requisito de residência deverão existir em relação 
a estudantes e membros dos serviços militares destacados 
em locais remotos. 

Fundamentação:
Manter a qualidade de membro da igreja local onde não 

é possível participar regularmente, com vista a assegurar a 
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elegibilidade de eleição a posições gerais da igreja, diminui 
o adequado entendimento da qualidade de membro da igreja. 
Esta prática proíbe manter o voto de presença do estado de 
membro e permite às conferências elegerem leigos que este-
jam inativos na comunidade de culto da conferência.

¶37.

Número de petição: 20075-CO-¶37-C; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

O Realinhamento Jurisdicional

Emenda da Seção VII, ¶ 37, Artigo I da Constituição, 
como se segue:

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, Virgínia Ocidental

Sudeste—Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virgínia

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 
Pací�co.

A Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos deverá 
consistir em duas conferências jurisdicionais, re�etindo a di-
versidade teológica da igreja, tendo cada uma delas o poder 
de efetuar tais alteracções e adaptacções da Disciplina Geral 
conforme as condições nas respetivas conferências possam 
exigir, sujeitas aos poderes que tenham sido ou venham a ser 
conferidos na Conferência Geral. As conferências anuais nos 
Estados Unidos deverão determinar por voto maioritário que 
entidade jurisdicional seguir, desde que as congregacções 
individuais nessas conferências possam escolher, de forma 
semelhante por voto maioritário seguir uma jurisdição dif-
erente. Cada jurisdição deverá ser responsável por fornecer 
o salário e despesas dos líderes episcopais eleitos por essa 
jurisdição.

¶41.

Número de petição: 20076-CO-¶41-C; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA. 

Transferências Constitucionais

¶ 41. Artigo V. Transferências de Igrejas Locais—1. 
Outras disposições, não obstante, uma igreja local pode ser 
transferida de uma conferência anual para outra, que esteja 
geogra�camente localizada, após aprovação por dois terços 
dos votos dos presentes e que possua direito a voto, em cada 
uma das seguintes:

a) a conferência do cargo;
b) a assembleia congregacional da igreja local;
c) cada uma das duas conferências anuais envolvidas.
O voto será certi�cado pelos bispos, que fazem a super-

visão das Conferências Anuais envolvidas, pelos secretários 
das conferências ou congressos especí�cos e após a sua co-
municação das maiorias exigidas, a transferência terá efeito 
imediato.

2. O escrutínio para aprovação da transferência será feito 
por cada Conferência Anual na sua primeira sessão depois de 
o assunto lhe ter sido submetido.

3. As transferências segundo as disposições deste ar-
tigo não serão regidas nem �carão restringidas por outras 
disposições desta Constituição referentes a alteracções dos 
limites das conferências. transferência de qualquer conferên-
cia anual da qual receba uma carta do bispo certi�cando que 
o gabinete está disposto e pode incluí-las no ministério da 
conferência anual. A transferência deverá ser aprovada por 
voto maioritário de um cargo ou conferência de igreja. O 
movimento de votação deverá incluir uma data efetiva, que 
será partilhada com o bispo da conferência anual da qual a 
transferência de congregação está a ocorrer. Uma vez votada 
uma transferência, a igreja local não poderá votar novamente 
a transferência por um período de trinta e seis (36) meses. 
Qualquer partilha de responsabilidade de pensões não �nan-
ciadas, conforme calculadas pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde, seria transferida com a congregação 
para a sua nova conferência anual.

2. Não obstante outras disposições, uma conferência 
anual pode transferir-se para outra conferência jurisdicional 
ou central por voto maioritário do órgão plenário. O mov-
imento deverá incluir uma data efetiva nunca antes de seis 
meses a contar da votação e os colégios dos bispos envolvi-
dos deverão ser noti�cados pelo secretário da conferência 
anual. Idealmente, tais decisões seriam agendadas de for-
ma a coincidir com o �nal dos termos episcopais. Quando 
uma conferência anual é transferida, as conferências juris-
dicionais e centrais envolvidas podem reunir para ajustar 
o plano de supervisão episcopal. Uma vez votada uma 
transferência, a conferência anual não poderá votar nova-
mente a transferência por um período de trinta e seis (36) 
meses.

3. Não obstante os limites geográ�cos da Constituição, 
as conferências anuais, as conferências jurisdicionais e 
as conferências centrais podem realizar o ministério onde 
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considerarem poder ser e�caz. As conferências anuais, as 
conferências jurisdicionais e as conferências centrais po-
dem exceder os seus limites normais se assim decidirem 
e os limites geográ�cos podem sobrepor-se ao longo da 
ligação.

Fundamentação:
Os limites geográ�cos rígidos contribuíram para o con-

�ito nas nossas conferências anuais e denominação. Esta al-
teração constitucional simpli�caria muito as transferências 
da igreja local e da conferência anual. A nova realidade irá 
ajudar-nos a viver em comunhão como igreja ou a facilitar a 
transição se, em última análise, a divisão for necessária. 

¶100.

Número da petição: 20743-CO-¶100-!-G; Williams, Jay – 
Boston, MA, EUA. 

Novas expressões mundiais do plano de criação de 
novas denominações metodistas

[NOVO ¶¶] Secção—As igrejas no Século XXI
1. Fidelidade em servir a época actual– De modo a re-

alizar �elmente a missão da igreja em um contexto global, A 
Igreja Metodista Unida dará luz a quatro novas denominações 
como novas expressões do legado Wesleyano. Essas novas 
expressões partilharão de uma herança comum, baseada na 
visão Wesleyana de graça e santidade, comprometida com a 
missão e a conexionalidade. Contudo, cada denominação terá 
uma compreensão diferente de como essa herança �elmente 
"serve a época actual".

O con�ito actual sobre a "homossexualidade" está en-
raizado no profundo desacordo sobre a Cristologia (a com-
preensão da pessoa e do ministério de Cristo Jesus de Nazaré 
ressuscitado), a interpretação bíblica (a compreensão do 
papel da Santa Escritura), a eclesiologia (a compreensão de 
como a igreja é organizada) e a ética social (a compreensão 
do papel da igreja na sociedade). A Igreja Metodista Unida 
opta por retirar-se em vez de continuar o con�ito, que cau-
sa danos signi�cativos para a vitalidade da denominação e 
das congregações locais. Em verdade quanto ao pacto de 
oração dos Wesleys, rendemos nossa aliança numa úni-
ca denominação pelo bem do uso �el da palavra de Jesus 
Cristo e imaginamos novamente nossos futuros ministérios e 
missões. Inspirados em nossa igreja inicial, particularmente 
o Conselho de Jerusalém, nós escolhemos seguir caminhos 
diferentes, a recomendar o ministério de graça uns aos outros 
(Actos 15).

2. Novas denominações metodistas globais—A Igreja 
Metodista Unida cria quatro novas denominações globais, 
cada uma responsável por desenvolver seus próprios Planos 

de Organização. Essas novas denominações são: Igreja 
Metodista Tradicionalista, Igreja Metodista Moderada, 
Igreja Metodista Progressista, e Igreja Metodista de 
Liberação (os nomes são temporários até que as novas de-
nominações organizem-se e se auto-determinem). Essas de-
nominações podem estar em total comunhão umas com as 
outras e como parte de uma convenção global ou Comunhão 
Wesleyana mundial.

3. Plano de Separação—Um Plano de Separação será 
apresentado em uma Conferência Geral especial, a ocorrer 
antes de 2024, que dissolva A Igreja Metodista Unida e aten-
da todas as considerações práticas, jurídicas e �nanceiras ref-
erentes à essa dissolução.

4. Conselho Provisório—Haverá um Conselho Provisório 
que desenvolva o Plano de Separação acima mencionado de 
acordo com os valores de auto-determinação, distribuição eq-
uitativa dos bens gerais de igreja, justiça restauradora e rep-
arações.

5. Moratória—Haverá uma moratória imediata sobre 
as acusações, queixas e julgamentos da igreja relaciona-
dos a ¶ 161, ¶ 304.3, ¶ 310.2, ¶ 341.6, ¶ 613.19, ¶ 806.9, e 
¶ 2702.1(b).

6. Prevalência e data de entrada em vigor—Todas 
as disposições desse parágrafo entrarão em vigor no en-
cerramento da Conferência Geral de 2020. Todas as dis-
posições desse parágrafo prevalecerão sobre as disposições 
ou parágrafos divergentes no Livro da Disciplina não na 
Constituição.

7. Separabilidade—Caso uma disposição desse parágrafo 
seja considerado inconstitucional, qualquer outra disposição 
não dependente sob aquela disposição será separável e imple-
mentada conforme aprovada na Conferência Geral.

¶500.

Número da petição: 20723-CO-¶500-!-G; Bigham-Tsai, 
Kennetha – Chicago, IL, EUA, para a Mesa Conexional. 

A criação de uma Conferência Regional nos EUA

Acrescentar um novo parágrafo entre ¶¶ 506 e 507 exis-
tentes e renumerar adequadamente os parágrafos seguintes:

[NOVO ¶]1. Deverá haver uma Comissão Regional dos 
EUA ("a Comissão") composta por todos os delegados da 
Conferência Geral a representarem as conferências anuais 
nos Estados Unidos que deverá ter uma função legislativa. 
Além disso, uma pessoa leiga e uma pessoa do clero de cada 
uma das conferências centrais deverão ser eleitas pelas con-
ferências centrais ou seus órgãos líderes e deverão servir com 
voz e voto. Essa Comissão deverá ser atribuída com todas 
as petições relativas à operação, governança, testemunho e 
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ministério da Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos 
e que serão adaptáveis pelas conferências centrais de acor-
do com ¶ 101 e por ¶ 543.7 (referido doravante como uma 
Região-Adaptável dos EUA). A Comissão deverá operar de 
acordo com as provisões promulgadas pela Conferência Geral 
e o Plano de Organização e Regras de Ordem da Conferência 
Geral, conforme alterado, para providenciar ao trabalho dessa 
Comissão.

2. As provisões relativas à Comissão entrarão em vigor 
até que a Conferência Regional dos Estados Unidos tenha 
sido criada e seja funcional, quando então a Comissão e essas 
provisões expirarão.

3. A Comissão deverá reunir-se e processar a legislação 
que lhe foi designada imediatamente antes da abertura da 
Conferência Geral.

4. As acções da Comissão serão relatadas à Conferência 
Geral para voto da Conferência geral, de acordo com os pro-
cedimentos para legislação advindas da Comissão.  

Fundamentação:
Uma conferência regional nos Estados Unidos pode 

providenciar um fórum para a discussão e acção e aliviar a 
Conferência Geral total das questões jurídicas, administrati-
vas e �nanceiras relativas apenas à igreja nos Estados Uni-
dos. Uma conferência regional pode também providenciar a 
oportunidade para desenvolver estratégias missionárias para a 
igreja dos EUA.

¶500.

Número da petição: 20726-CO-¶500-!-G; Bigham-Tsai, 
Kennetha – Chicago, IL, EUA, para a Mesa Conexional. 

A criação de uma Conferência Regional dos EUA

[Acrescentar nova Secção V. Conferência Regional dos 
EUA, ¶¶ 550 – 555; renumerar as secções seguintes adequa-
damente]

Secção V. Conferência Regional dos EUA
¶ 550. Autorização—Deverá existir uma conferência re-

gional cujos limites incluam todas as conferências jurisdicio-
nais e será designada por Conferência Regional dos Estados 
Unidos, embora possa incluir territórios fora dos Estados 
Unidos.

¶ 551. Composição—A Conferência Regional dos 
Estados Unidos será composta por todos os delegados da 
Conferência Geral das conferências anuais nas jurisdições 
dos EUA eleitos para a Conferência  Geral Conferência ime-
diatamente antes da reunião da conferência regional e rep-
resentará aqueles mesmas conferências anuais. Delegados 
de reserva eleitos nas conferências anuais nas jurisdições 
dos EUA  para a Conferência Geral também servirão como 

delegados de reserva na Conferência Regional dos Estados 
Unidos. Além disso, um leigo e um clero de cada conferên-
cia central deverão ser eleitos pelas conferências centrais ou 
seus órgãos de liderança e deverão servir com voz mas não 
com voto.

¶ 552. Organização—1. A Conferência Regional dos 
Estados Unidos reunir-se-á dentro de um ano após a reunião 
da Conferência Geral no momento e local determinados pelo 
conferência regional anterior. A data e o local da primeira re-
união da conferência regional deve ser estabelecido da manei-
ra determinada pela Conferência Geral. 

2. A conferência regional tem o direito de realizar essas 
sessões adiadas conforme determinar. As sessões da referida 
conferência serão presididas pelos bispos da conferências ju-
risdicionais. Os bispos terão autoridade para convocar uma 
sessão extra da conferência regional a ser realizada no horário 
e local por eles designados.

3. O dirigente a presidir a conferência regional decid-
irá as questões de ordem, sujeitas a um recurso à conferên-
cia regional e decidirá questões legais, sujeitas ao apelo ao 
Conselho Judicial, porém, questões relacionadas à interpre-
tação das regras e regulamentos realizada pela conferência 
regional para o governo de sua própria sessão será decidida 
pela conferência regional.

4. A conferência regional terá o poder de organizar e 
incorporar uma ou mais comissões executivas, juntas exec-
utivas ou conselhos de cooperação, com tais membros e tais 
poderes que possam ter sido concedidos pela conferência re-
gional para �ns de representá-lo em seus bens e interesses 
legais e para realizar qualquer negócio necessário que possam 
surgir no intervalo entre as sessões da conferência regional ou 
que possam ser comprometidos aos referidos conselhos ou 
comitês pela conferência regional, desde que essas ações não 
modi�quem ou substituam os poderes e deveres das conferên-
cias jurisdicionais.

¶ 553. Poderes e Deveres—1. A Conferência Regional 
dos Estados Unidos receberá e atuará quanto aos inter-
esses missionários, educacionais, evangelísticos, industri-
ais, editoriais, médicos e outros interesses conexionais de 
suas conferências anuais, conferências missionárias e ju-
risdições e outros assuntos que possam ser encaminhados 
por esses órgãos ou pela Conferência Geral. Criará as or-
ganizações adequadas para tal trabalho e elegerá o pessoal 
necessário.

2. A conferência regional terá o poder de fazer alterações 
e adaptações do Livro de Disciplina, excluindo quaisquer 
partes da Disciplina que uma Conferência Geral possa desig-
nar como não adaptável, de acordo com as necessidades das 
condições especiais e a missão da igreja na área, em particular 
no que respeita à organização e administração do trabalho na 
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igreja local, distrital, conferência anual e níveis jurisdicio-
nais, desde que não seja tomada nenhuma acção contrária à 
Constituição e às Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, e 
desde que o espírito da relação conexional seja mantido entre 
a igreja local e geral. Sujeita a esta restrição, a conferência 
regional pode delegar a uma jurisdição ou a uma conferência 
anual dentro dos seus limites o poder de fazer uma ou mais 
mudanças e adaptações acima referidas, a pedido dessa juris-
dição ou conferência anual.

3. A conferência regional terá o poder de fazer mudanças 
e adaptações no procedimento que pertence às conferências 
anuais, distritais e de cargo dentro do respectivo território e 
de adicionar ao assunto das questões suplementares da con-
ferência anual consideradas desejáveis ou necessárias para 
satisfazer as suas necessidades.

4. A conferência regional terá autoridade para examinar e 
reconhecer as actas das conferências jurisdicionais, conferên-
cias anuais e conferências missionárias dentro dos limites e 
fazer recomendações para a criação das actas, conforme for 
necessário.

5. A conferência regional terá autoridade para editar e 
publicar uma conferência regional Disciplina, que conterá, 
além da Constituição da Igreja, as seções da Disciplina geral 
da Igreja Metodista Unida, que podem ser pertinentes para 
toda a Igreja e também as secções revistas, adaptadas ou 
novas, conforme promulgadas pela conferência regional em 
causa sob os poderes conferidos pela Conferência Geral.

¶ 554. Registos e Arquivos—1. A acta dos procedi-
mentos de uma conferência regional, devidamente assina-
da pelo presidente e secretário, será enviada para exame à 
Conferência Geral. Duas cópias em papel serão enviadas 
sem ônus à Comissão Geral em Arquivos e História e ao 
Conselho Geral de Finanças e Administração, e uma cópia 
de uma versão digital será enviada juntamente com as cópias 
em papel.

2. A conferência regional submeterá uma cópia de 
cada adaptação da Disciplina geral ou parte dela em uso na 
conferência regional para a Comissão Geral de Arquivos e 
História e Conselho Geral de Finanças e Administração.

¶ 555. Agências Regionais de Conferências—1. A con-
ferência regional estabelecerá um tribunal judicial, que além 
de outros deveres que a conferência regional pode atribuir ao 
mesmo ouvirá e determinará a legalidade de qualquer acção 
da conferência regional tomada sob as partes adoptadas da 
Disciplina ou de uma decisão de lei por parte do bispo a pre-
sidir a conferência regional pertencente às partes adaptadas 
da Disciplina, após recurso por parte do bispo a presidir ou 
por parte de um quinto dos membros da conferência regional. 
Além disso, o tribunal judicial ouvirá e determinará a legali-
dade de qualquer acção de uma conferência anual tomada ao 

abrigo das partes adaptadas da Disciplina ou de uma decisão 
de lei por parte do bispo que preside a conferência anual que 
pertence à parte adaptada da Disciplina, após recurso por par-
te do bispo que preside ou de tal percentagem dos membros 
da conferência anual como pode ser determinado pela con-
ferência regional.

2. A conferência regional estabelecerá outras agências, 
comissões ou comités, conforme determinar serem impor-
tantes para o trabalho e o testemunho da igreja nos Estados 
Unidos.

Fundamentação:
Uma Conferência Regional nos Estados Unidos pode 

providenciar um fórum para a discussão e acção e desonerar 
a Conferência Geral total das questões jurídicas, administra-
tivas e �nanceiras relativas apenas à igreja nos Estados Uni-
dos. Uma conferência regional pode também providenciar a 
oportunidade para desenvolver estratégias missionárias para a 
igreja dos EUA.

¶501.

Número de petição: 20077-CO-¶501-!-G; Bergjord, Hege - 
Stavanger, Noruega. 

A Conferência Geral Adota Dois Pequenos 
Poderes Administrativos

¶ 501. De�nição de Poderes—A Conferência Geral tem 
poder legislativo total sobre todas as matérias distintamente 
conexionais (ver ¶ 16, Divisão Dois, Seção II, Artigo IV, 
A Constituição). Não tem nenhum poder executivo ou mas 
algum poder administrativo. Quando a Conferência Geral 
cria uma queixa contra um bispo, jurisdição, conferência 
anual ou outra entidade Metodista Unida, também especi-
�ca um local para procurar uma resolução justa numa con-
ferência anual neutra dentro das conferências centrais. A 
despesa do processo deverá ser suportada pela Conferência 
Geral apesar de a despesa do processo poder ser reduzida 
utilizando comunicacções instantâneas como videocon-
ferência.

Fundamentação:
A Conferência Geral poderá questionar se as entidades 

MU violaram a Disciplina. Atribuir um cenário neutro para 
determinar que ação, se alguma, tem de ser tomada para per-
mitir uma resolução justa, seja ela judicial ou administrati-
va. Como estamos divididos nos Estados Unidos, talvez seja 
necessária ajuda da conferência central.
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¶502.3.

Número de petição: 20078-CO-¶502.3-G; Williams, Alice - 
Orlando, FL, EUA. 

Limites de Eleição de Delegados para 
as Conferências Gerais

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 502.3 conforme a seguir:
. . . o número de delegados a eleger por essa conferência 

anual3.  Como forma de incentivar um �uxo mais consistente 
de novos delegados para a Conferência Geral, nenhum dele-
gado deverá ser eleito para mais do que três (3) Conferências 
Gerais consecutivas. Adicionalmente, as conferências anu-
ais e as conferências centrais são lembradas e incentivadas 
a procurar diversidade entre os seus delegados para assegu-
rar uma ampla representação das igrejas e campos de missão 
onde servem.

Fundamentação:
Há uma razão para tudo! Uma altura para plantar, uma 

altura para colher. Uma altura para ser delegado e uma altu-
ra para evitar ser delegado e deixar os outros experimentar-
em, em primeira mão, o extraordinário poder e fascinação de 
Deus em ação em #weneednewfaces da IMU

¶507.

Número de petição: 20079-CO-¶507-G; Francisco, Ciriaco - 
Manila, Filipinas para o Comité Permanente sobre Questões 
da Conferência Central. 

Emenda à Submissão de Petição(ões)  
à Conferência Geral

Emendar o ¶ 507 como se segue:
¶ 507. Petições para a Conferência Geral—Qualquer 

igreja, cargo, conferência anual, central ou jurisdicional, ou 
qualquer organização, membro do clero ou membro leigo da 
Igreja Metodista Unida pode peticionar a Conferência Geral 
da seguinte maneira:

. . .
3. Cada petição deverá ser assinada pelo indivíduo rep-

resentante o�cial que a submete, acompanhada por iden-
ti�cação adequada, como morada, incluindo igreja, cargo, 
conferência anual, central ou jurisdicional, ou relação com a 
organização da Igreja Metodista Unida, igreja local ou Junta 
Metodista Unida ou agência. Cada petição submetida por fax 
ou correio eletrónico tem de identi�car o indivíduo represen-
tante o�cial que a submete, acompanhada de identi�cação 
conforme de�nido acima e deve incluir um endereço de cor-
reio eletrónico válido para resposta ou número de fax para 
resposta através do qual o apresentante pode ser contactado. 
Serão aceites assinaturas eletrónicas de acordo com a prática 
comercial comum.

4. Todas as petições submetidas à Conferência Geral, 
exceto aquelas submetidas pelos membros individuais da 
Igreja Metodista Unida, e grupos de igreja local,igrejas ou 
conferências do cargo com a chamada à criação de novos 
programas ou expansão dos programas existentes serão in-
válidas, exceto quando acompanhadas por dados de suporte 
que tratam o assunto dos requisitos �nanceiros previstos do 
programa.

. . .
7. As petições adotadas e submetidas corretamente pela 

igreja ou cargo, conferênciasconferências anuais, centrais ou 
jurisdicionais e conferências centrais ou qualquer organização 
da Igreja Metodista Unida, pela Divisão dos Ministérios com 
Jovens, ou agências gerais ou conselhos da Igreja, e petições 
corretamente submetidas por membros individuais (clérigos 
ou leigos) da Igreja Metodista Unida e grupos da igreja local, 
desde que tenham sido recebidas pelo secretário de petições 
ou secretário da Conferência Geral nunca depois de 230 dias 
antes da abertura da Conferência Geral, serão impressas na 
edição antecipada do Advance Edition of the Daily Christian 
Advocate.

Fundamentação:
Enquanto igreja conexional que valoriza a conferên-

cia cristã, as petições submetidas devem obter pelo menos 
votação positiva numa estrutura ou organização de conferên-
cia da Igreja Metodista Unida (ver o ¶¶ 701-703) antes de ser-
em o�cialmente submetidas, não apenas de um único mem-
bro da igreja.

¶510.2a.

Número de petição: 20080-CO-¶510.2a-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, USA para Defensores Rurais MU. 

Duração Alargada de Resoluções de 
8 para 12 Anos

Emendar o ¶ 510 2.a) como se segue:
¶ 510.2 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 assuntos e um índice de passagens das Escrituras para 
todas as resoluções válidas da Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida serão publicadas em cada edição do Livro 
de Resoluções. As resoluções são expressões o�ciais da 
Igreja Metodista Unida durante oito doze anos depois da sua 
adoção, após o que serão consideradas expiradas a menos que 
sejam readotadas. As que tiverem expirado não serão impres-
sas nas edições subsequentes do Livro de Resoluções. O Livro 
de Resoluções �cará disponível no website o�cial da Igreja 
Metodista Unida.
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Fundamentação:
Muitas das resoluções no Livro de Resoluções foram 

readotadas múltiplas vezes porque não são sensíveis ao tem-
po, mas são uma preocupação sem �m. Esta alteração redu-
ziria o trabalho da Conferência Geral aumentando o tempo 
entre a necessária readoção de 8 para 12 anos.

¶511.

Número de petição: 20081-CO-¶511-G; Mafunda, Simon - 
Harare, Zimbabué. 1 Petição Similar

Respeitar a Fórmula

Emendar ¶ 511 ao acrescentar uma nova frase como se 
segue:

e) Esta fórmula é designada para estar em conformidade 
com a Constituição, Divisão Dois, Secção II, Artigo I (¶ 13), 
que de�ne 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 aci-
ma 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 mem-
bros do clero e os membros das igrejas locais da conferência 
anual necessários para garantir o direito a uma conferên-
cia anual para elegerem delegados, os quais serão propor-
cionalmente os mesmos para os dois fatores.4 Se tal ajuste 
se provar necessário em consequência de a fórmula acima  
produzir um número de delegados superior ao constitucio-
nalmente prescrito de no máximo 1000 delegados, o ajuste 
poderá não resultar num número total de delegados inferior 
a 850.

Fundamentação:
Uma comissão não deve ter amplos poderes para desti-

tuir 400 delegados, reduzido drasticamente a representação 
de algumas áreas mas não de outras. Se for necessário alterar 
a representação, deverá ser a Conferência Geral a alterar a 
fórmula. Delegações mais pequenas não podem incluir tanta 
diversidade de género, raça, etnia ou idade.

¶511.

Número de petição: 20085-CO-¶511-$-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Per Diem de Serviço para Delegados 
Leigos da Conferência Geral

Emendar o ¶ 511.4.e
4. e) A comissão recomendará à Conferência Geral as 

ajudas de custo per diem a serem pagas aos delegados eleitos 

para alojamento e refeições. Adicionalmente, a comissão 
recomendará à Conferência Geral ajudas de custo per diem 
diárias a delegados leigos pelo seu serviço na igreja.

Fundamentação:
Num esforço de procurar a inclusão (¶ 4, Artigo IV), 

ajudas de custo per diem diárias a pagar a delegados leigos 
eleitos para a Conferência Geral pelo seu serviço, seguindo 
programas como o Pagamento de Jurados em muitos países. 
Os delegados leigos não têm garantia de receberem salários, 
ao contrário dos delegados clérigos.

¶511.1a.

Número de petição: 20084-CO-¶511.1a-G; Francisco, 
Ciriaco - Manila, Filipinas para o Comité Permanente sobre 
Questões da Conferência Central. 

Emenda à Comissão sobre Estado de Membro 
da Conferência Geral

Emendar o ¶ 511.1a) como se segue:
¶ 511.1a) Comissão sobre a Conferência Geral—Deverá 

existir uma Comissão sobre A Conferência Geral, adiante 
de�nida por comissão.

1. Estado de Membro—a) Os membros votantes da 
comissão serão eleitos de quatro em quatro anos pela 
Conferência Geral e será constituída por vinte cinco mem-
bros, como se segue: uma pessoa de cada jurisdição dos 
EUA, uma pessoa de cada uma das sete oito conferências 
centrais, um jovem adulto, um jovem, o presidente do comité 
an�trião e dez nove membros adicionais. Os  membros adi-
cionais deverão ser atribuídos de forma a re�etir a proporção 
de membros com base no estado de membro clerical e leigo 
da igreja.

Fundamentação:
A emenda ajusta o estado de membro com base na adição 

de uma conferência central em África. Um (1) membro da 
conferência central é adicionado e o número de membros adi-
cionais é reduzido por um (1). Depende da criação de uma 
conferência central adicional em África.

¶511.4a.

Número de petição: 20082-CO-¶511.4a-G; Oskvig, Bryant - 
Potomac, MD, USA. 

Cuidar dos Delegados das Conferências Gerais

Emendar o ¶ 511.4.a por adição
¶ 511.4 Responsabilidades—a) A comissão selecionará o 

local e as datas da Conferência Geral até quatro quadriénios 
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em avanço e enviará uma noti�cação o�cial para todos os del-
egados eleitos anunciando especi�camente o dia e hora de 
abertura da Conferência Geral e a hora antecipada de encerra-
mento. Deverá garantir as proteções legais completas no local 
da Conferência Geral para todos os delegados com base na 
ração, idade, capacidade, sexualidade, estado civil e identi-
dade de género.

Fundamentação:
Todos os delegados das Conferências Gerais legitima-

mente escolhidos têm de ser capazes de se encontrarem e 
reunir sem medo. A garantia de proteções completamente 
legais para a segurança dos delegados é o acolhimento mín-
imo a esperar de qualquer local que receba a Conferência 
Geral.

¶511.5e.

Número de petição: 20083-CO-¶511.5e-$-G; Brooks, 
Lonnie - Anchorage, AK, EUA. 

Determinar o Número de Delegados da 
Conferência Geral

Emendar o ¶ 511.5.e) como se segue:
¶511.5.e) Esta fórmula é designada para estar em con-

formidade com a Constituição, Divisão Dois, Secção II, 
Artigo I (¶ 13), que de�ne o número mínimo e máximo de 
delegados numa Conferência Geral. Se os cálculos indica-
dos 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 solucio-
nar a situação, ajustando para cima ou para baixo os númer-
os 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 fatores 
desde que o ajuste seja o mínimo necessário para que o 
número total de delegados �que dentro dos limites consti-
tucionais.

Fundamentação:
De�nir o número de delegados num número diferente 

do número conseguido pelo mínimo ajuste de�ne política. 
Está a ser de�nido pela Comissão da Conferência Geral e o 
secretário da CG, ambos dos quais são entidades administra-
tivas, não políticas. A política é de�nida pela CG.

¶512.

Número de petição: 20086-CO-¶512-G; Sichel, Matthew - 
Manchester, MD, EUA. 4 Petições Similares

Responsabilidade Global dos Bispos

ADICIONAR um Novo Parágrafo após o atual ¶ 511 com 
se segue e remuneração dos parágrafos subsequentes em con-
formidade:

¶ 512. Disposição para cessação de funções de um bispo 
devido a ine�ciência ou inadmissibilidade. A Conferência 
Geral poderá também agir em relação a petições para remov-
er um determinado presbítero da posição de bispo devido a 
ine�ciência ou inadmissibilidade (¶ 16.5). Esta opção deve 
ser vista como expediente de último recurso. A votação da 
Conferência Geral para adoptar tal petição será considerada 
acção legislativa e não parte de qualquer processo de rec-
lamação, administrativo ou judicial. Tais petições não serão 
petições não disciplinares e devem seguir os requisitos do 
¶ 507, exceto na medida em que esta categoria de petições 
só pode ser submetida por uma conferência anual, cinco 
ou mais congregações (como representado pelos respecti-
vos conselhos da igreja ou conferências de cargo), ou pelo 
menos cinquenta (50) membros leigos e/ou clericais da 
Igreja Metodista Unida. O processo seguinte será usado para 
tais petições:

1. As petições para cessação de funções de um bispo por 
questões de ine�ciência ou inadmissibilidade deverão identi-
�car com precisão o nome e afectação do bispo em questão. 

2. Qualquer alegação que esteja na base de tal petição 
para a cessação de funções de um bispo do cargo terá de ser 
previamente apresentada de forma adequada ao nível jurisdi-
cional ou da conferência central.

3. Tais petições deverão, em não mais do que mil (1000) 
palavras, identi�car de forma sucinta e precisa as preocu-
pações especí�cas relativamente às acções ou desempenho 
do bispo que sustentem o entendimento do apresentante de 
que é inaceitável a continuação de tal indivíduo no cargo de 
bispo e de que forma os recursos disponíveis ao nível juris-
dicional e da conferência central provaram ser insu�cientes. 
Tais petições deverão basear-se em alegações de bispos que 
não cumpram os deveres e expectativas do cargo de bispo 
(¶¶ 403, 414-416, 2702.1, e/ou outras normas aplicáveis da 
Disciplina e do direito canónico). Tais petições deverão in-
cluir informações de sustentação a quaisquer alegações apre-
sentadas. 

4. O secretário da Conferência Geral deverá noti�car 
qualquer bispo nomeado em tal petição validamente apresen-
tada, de forma adequada no espaço de vinte (20) duas após 
recepção da petição.

5. O bispo em causa deverá ter a oportunidade de apre-
sentar uma declaração por escrito, de não mais de mil e quin-
hentas (1500) palavras, respondendo à petição que solicita 
a sua remoção do cargo. O secretário da Conferência Geral 
deverá conceder ao bispo o mínimo de trinta (30) dias para 
apresentar tal declaração e deverá publicar a declaração do 
bispo na Edição Antecipada do Daily Christian Advocate 
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imediatamente após a petição original nas línguas o�ciais da 
Conferência Geral.

6. Tais petições deverão ser inicialmente revistas pela 
mesma comissão legislativa que revê normalmente a grande 
maioria das petições relacionadas com administração judicial. 
A petição não deverá ser considerada por uma sub-comissão, 
mas apenas pela comissão legislativa como um todo. Antes 
de tal comissão votar a petição, o porta-voz em representação 
dos apresentantes da petição e o bispo nomeado terão o direito 
de fazer uma declaração inicial à comissão, para responder a 
perguntas, e de fazer uma declaração de encerramento. 

7. Antes da sessão plenária de votos da Conferência Geral 
relativamente a essa petição, tanto o porta-voz em represen-
tação dos apresentantes da petição e como o bispo em causa 
terá cada um deles a oportunidade de fazer uma declaração de 
dez minutos aos delegados reunidos.

8. Para ser adotada, uma petição da Conferência Geral 
para destituir um bispo do cargo deve receber um voto a�r-
mativo de pelo menos 60  por cento dos delegados presentes 
e votantes em sessão plenária.

9. Qualquer presbítero destituído do cargo de bispo at-
ravés deste processo deverá permanecer presbítero na suas 
obrigações , a menos que, e até este estado estatuto ser de out-
ra forma alterado. Tais presbíteros deverão passar a ser mem-
bros clericais da conferência anual da qual eram membros 
aquando da sua primeira eleição como bispo (ou de qualquer 
conferência de sucessores adequada).

10. Qualquer presbítero destituído do cargo de bispo at-
ravés deste processo não poderá ser novamente elegível para 
bispo durante pelo menos oito anos. 

Fundamentação:
Em casos extremos, quando os mecanismos de respons-

abilização regional falham na confrontação de bispos que 
não desempenham o seu papel de forma �el e e�caz, deverá 
existir um último recurso para a Igreja Geral ter supervisão, 
especialmente considerando que os bispos são “superinten-
dentes gerais”. É assim proporcionado um processo ordenado 
e justo, protegendo os direitos de todos.

¶512.

Número de petição: 20087-CO-¶512; Holley, Del - 
Knoxville, TN, EUA. 

Comité de Estudo Jurisdicional Petição  
n.º 2–Responsabilidades do Comité  

Interjurisdicional sobre o Episcopado

Emendar o ¶ 512 através das adições e eliminacções que 
se seguem:

¶ 512. Comité Interjurisdicional sobre o Episcopado
1. Haverá um Comité Interjurisdicional sobre o 

Episcopado eleito pela Conferência Geral que consiste nas 
pessoas (designadas por cada delegação) nomeadas pelas 
suas delegacções de conferência anual para servir nos vários 
comités jurisdicionais sobre episcopado. O comité não se 
reunirá mais tarde do que o quinto dia da sessão da con-
ferência e no momento e lugar de�nidos para essa reunião 
pelo presidente do Conselho dos Bispos e elegerá de en-
tre os seus um presidente, vice-presidente e secretário. As 
funções deste comité conjunto serão discutir a possibilidade 
de transferir bispos pelas linhas jurisdicionais nas futuras 
conferências jurisdicionais ou centrais para responsabili-
dades residenciais e presidenciais no quadriénio; e analisar 
com base nas necessidades missionárias uma aplicação um 
pedido de uma jurisdição que, devido ao número dos seus 
membros eclesiásticos para bispos adicionais conforme de-
scrito no ¶404, passaria por uma redução no número dos 
seus bispos, e recomendar o número de bispos a que essa 
jurisdição teria direito para a Conferência Geral para de-
cisão 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 constituído 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 
outros interessados em possíveis transferências episcopais. 
Uma das pessoas eleitas de cada jurisdição será o presiden-
te, ou o nomeado do presidente, do comité jurisdicional. 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 cumpri-
mento dessa responsabilidade e no interesse da continui-
dade do trabalho do comité, o presidente cessante, ou no-
meado pelo presidente, irá apresentar um relatório ao novo 
comité sobre o trabalho do quadriénio anterior, bem como 
recomendacções sobre o que será o trabalho do próximo 
quadriénio.

Um registo das actividades do comité será mantido 
pelo Gabinete de Serviços Episcopais do Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

2. Um bispo pode ser transferido ao longo de uma das 
linhas da conferência jurisdicional quando o bispo tiver 
consentido essa transferência e tiver servido pelo menos 
um quadriénio em ou sob designação pela jurisdição na 
qual o bispo tiver sido eleito. Tal transferência será incluída 
quando o comité sobre episcopado de cada jurisdição en-
volvida tenha aprovado a(s) transferência(s) por uma maio-
ria de voto daqueles presentes e votantes, deste que a(s) 
transferência(s) afete(m) aquelas jurisdições. (Consultar 
¶ 49, Artigo V.)
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3. O Comité Interjurisdicional sobre o Episcopado será 
reconhecido como o órgão o�cial através do qual as trans-
ferências trans-jurisdicionais serão realizadas. Caso um bis-
po solicite transferência, o bispo tem a opção de identi�car 
a jurisdição recetora. Uma jurisdição pode solicitar que um 
bispo especí�co seja transferido ou possa indicar uma von-
tade de aceitar que um bispo se trans�ra de qualquer outra 
jurisdição. Pedido para transferência de um bispo ou comi-
tés jurisdicionais de episcopado serão recebidos pelo Comité 
Interjurisdicional sobre  Episcopado até 1 de Abril do ano 
anterior ao ano das conferências jurisdicionais. O Comité 
Interjurisdicional sobre o Episcopado irá realizar a consulto-
ria entre o(s) bispo(s) que solicite(solicitem) transferência e 
o(s) comité(s) jurisdicional(ais) adequado(s) no episcopado 
até 1 de Janeiro do ano de conferência(s) jurisdicional(ais). 
Uma vez que o(s) comité(s) jurisdicional(ais) de episcopa-
do tenha(m) tomado ação, os secretários da conferência ju-
risdicional informarão o Comité Interjurisdicional sobre o 
Episcopado até 1 de Agosto após as conferências jurisdicio-
nais ou central.

4. O Comité Interjurisdicional sobre o Episcopado irá co-
municar a cada Conferência Geral a ação tomada durante o 
quadriénio anterior.

Fundamentação:
Consultar o relatório do Comité de Estudo Jurisdicional 

para fundamentação integral—Esta petição propõe emendas 
ao ¶ 512 para autorizar que o Comité Interjurisdicional sobre 
o Episcopado receba e actue face a pedidos das jurisdições 
em termo de bispos adicionais autorizados pela emenda 
proposta do ¶ 404 (JSC N.º 1). Esta petição faz parte de uma 
legislativa

¶524.

Número de petição: 20089-CO-¶524; Holley, Del - 
Knoxville, TN, EUA. 

Comité de Estudo Jurisdicional Petição n.º 3– 
Responsabilidades do Comité Interjurisdicional 

do Episcopado

Emendar o ¶ 524 ao adicionar o seguinte:
¶ 524. Comité Jurisdicional do Episcopado
1. Haverá um comité jurisdicional do episcopado que 

consistirá de um delegado clérigo e um leigo da conferência 
jurisdicional de cada conferência anual eleita pela conferên-
cia jurisdicional sob nomeação das correspondentes deleg-
acções da conferência anual.

   O comité deverá ser convocado pelo presidente 
do Colégio dos Bispos no encerramento da conferência 

jurisdicional para a qual os delegados foram eleitos. Deverá 
servir durante a conferência jurisdicional seguinte.

   O comité deverá eleger de entre os seus membros, um 
presidente, um vice-presidente e um secretário. Reunirá pelo 
menos anualmente.

   Se houver uma vaga na representação eleita de uma 
conferência anual no comité jurisdicional do episcopado por 
morte, renúncia, eleição para o episcopado, cessação de esta-
do de membro na conferência anual na qual foi eleito, ou por 
outros motivos que a delegação da conferência anual possa 
determinar, a delegação da conferência anual nomeará outra 
pessoa para preencher a vaga. Essa pessoa poderá começar o 
serviço no comité como nomeado até a conferência jurisdi-
cional poder eleger.

2. A conferência jurisdicional �nanciará as despesas do 
comité jurisdicional do episcopado.

3. O comité  jurisdicional do episcopado deverá:
a) Rever e avaliar anualmente o trabalho dos bispos, 

con�rmar o seu carácter e administração o�cial, e reportar 
essa avaliação e outras conclusões à conferência jurisdicional 
relativamente às acções que a conferência considere adequa-
das no seu poder constitucional. A avaliação deverá incluir as 
áreas de responsabilidade de�nidas nos ¶ 414, ¶ 415 e ¶ 416, 
bem como a liderança do bispo na promoção e apoio do pag-
amento integral de contribuições. O comité poderá, de acordo 
com o seu critério, enviar também o respetivo relatório para o 
presidente do Colégio dos Bispos, que deverão, em seguida, 
partilhar o relatório com o Conselho dos Bispos em sessão 
executiva.

b) Recomendar os limites das áreas episcopais e as no-
meacções dos bispos.

c) Estar disponível para consulta do conselho e do Colégio 
dos Bispos sobre assuntos de interesse mútuo.

d) Determinar o número de bispos efetivos elegíveis 
para nomeação, e após consulta com o Colégio dos Bispos, 
fazer o pedido do Comité Interjurisdicional do Episcopado 
(conforme o ¶ 404.2.b)) conforme for necessário para garan-
tir que a Conferência Geral aprovou um número adequado 
de bispos para servir as necessidades missionárias da juris-
dição.

e) Receber e dar cumprimento a pedidos de possível 
reforma voluntária e involuntária de bispos; contudo, con-
forme indicado no ¶ 408.3a), o comité poderá iniciar por sua 
iniciativa o processo de reforma involuntária quando for con-
siderado ser do melhor interesse da igreja.

f) Iniciar ou receber e dar cumprimento a um pedido de 
transferência de um ou mais membros do Colégio de Bispos 
da sua jurisdição para o Colégio de Bispos de outra juris-
dição ou mediante pedido de transferência de um membro 
do Colégio de Bispos de outra jurisdição para o Colégio dos 
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Bispos da sua jurisdição. Conforme indicado no ¶ 512.2, 
nenhuma dessas transferências poderá ser concluída sem o 
voto a�rmativo da maioria dos membros do comité presente 
e votante.

g) Consultar os comités de conferência no episcopado 
com relação às necessidades de liderança episcopal e a mel-
hor forma de poderem ser satisfeitas.

h) Estabelecer um processo de consulta com cada bispo 
sobre a sua atribuição episcopal.

i) Preparar um relatório das suas decisões, atividades e 
recomendacções a transmitir ao respetivo sucessor através 
do escritório do secretário da conferência jurisdicional. O 
relatório deverá ser disponibilizado aos delegados da con-
ferência jurisdicional antes da conferência jurisdicional.

Fundamentação:
Ver o relatório do Comité de Estudo Jurisdicional para 

fundamentação integral – Esta petição propõe emendas ao 
¶ 524 de forma a incluir das responsabilidades do Comité Ju-
risdicional do Episcopado, a responsabilidade de fazer o pe-
dido de bispos adicionais autorizados pela emenda proposta 
de ¶ 404 (Petição JSC N.º1). Esta petição é

¶525.

Número de petição: 20090-CO-¶525; Brown, Curtis - 
Spring�eld, IL, USA. 

Capacitar as Conferências Jurisdicionais 
para Adaptação Contextual

Emendar o ¶ 525, em vigor a partir do encerramento da 
Conferência Geral de 2020, como se segue:

¶ 525. Poderes e deveres da conferência jurisdicion-
al—A conferência jurisdicional terá poderes e deveres, con-
forme descrito na Constituição. Terá também outros poderes 
e deveres conforme a Conferência Geral lhe con�ra. Atuará 
em todos os aspetos 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 
alterações e adaptações ao Livro de Disciplina, de acordo 
com as necessidades das condições especiais e de missão da 
igreja, em particular no que respeita à organização e admin-
istração do trabalho na igreja local, distrito e conferência 
anual, desde que não seja tomada nenhuma ação contrária à 
Constituição e às Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, 
e desde que o espírito da relação conexional seja mantido 
entre a igreja local e a geral. Sujeita a esta restrição, uma 
conferência jurisdicional pode delegar a uma conferência 

anual dentro dos seus limites o poder de fazer uma ou mais 
mudanças e adaptações acima referidas, a pedido dessa con-
ferência anual.

2. Uma conferência jurisdicional terá o poder de fazer 
mudanças e adaptações no procedimento que pertence às con-
ferências anuais, distritais e de cargo dentro do respetivo ter-
ritório e de adicionar ao assunto das questões suplementares 
da conferência anual consideradas desejáveis ou necessárias 
para satisfazer as suas necessidades. 

3. Uma conferência jurisdicional terá autoridade para 
adotar regras de procedimentos que regulem a investigação 
e julgamento dos seus membros clericais, incluindo bispos 
e membros leigos da igreja, e fornecer os meios e métodos 
necessários para a implementação dessas regras; 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 des-
de que, ainda, os direitos de recurso estejam devidamente 
salvaguardados. 

4. Uma conferência jurisdicional terá autoridade para 
editar e publicar uma Disciplina da conferência jurisdicion-
al, que deverá incluir para além da Constituição da igreja, as 
secções da Disciplina Geral da Igreja Metodista Unida que 
possam ser pertinentes para toda a igreja e também as secções 
revistas, adaptadas ou novas conforme tenham sido utilizadas 
pela conferência jurisdicional em causa, de acordo com os 
poderes dados pela Conferência Geral. 

Fundamentação:
Isto concederia às conferências jurisdicionais poderes de 

adaptação contextual idênticos aos concedidos às conferên-
cias centrais no ¶ 543. Isto permitiria à Conferência Geral 
concentrar-se nos assuntos globais da igreja e as conferências 
centrais e jurisdicionais concentrarem-se em assuntos region-
ais.

¶567.

Número da petição: 20672-CO-¶567-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

A Igreja dos EUA como Conferência Central – 
Implementação

Imediatamente antes do ¶ 540, alterar o título da Secção 
III conforme se segue:

Secção III. Conferências centrais fora dos Estados 
Unidos
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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:
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 
2024 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 Geral 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 Geral em 
qualquer conferência anual nas respectivas jurisdições e de-
verão representar essas mesmas conferências anuais.

Fundamentação:
Criar uma conferência central para a IMU nos Estados 

Unidos proporciona um fórum de discussão de questões es-
pecí�cas dos EUA e de resolução de con�itos 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.

¶580.

Número de petição: 20091-CO-¶580-G; Francisco, Ciriaco - 
Manila, Filipinas para o Comité Permanente sobre Questões 
da Conferência Central. 

Objetivo da Emenda Provisional 
das Conferências Anuais

¶ 580. De�nição Objetivo—Uma conferência anual pro-
visional partilha o mesmo objetivo de uma conferência anual, 
mas é uma conferência que, devido ao seu estado de membro 
limitado, não se quali�ca para o estatuto de conferência an-
ual. 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.

Fundamentação:
"Provisional" destina-se a ser um estatuto de transição 

num desenvolvimento missional para uma conferência anual, 
mas tornou-se frequentemente um estatuto permanente. Para 
permanecer provisional permanentemente seriam necessárias 
razões especí�cas. As petições do Comité Permanente no 
¶¶ 580-583 estão inter-relacionadas para ajudar a criar maior 
auto-sustentabilidade.

¶582.

Número de petição: 20093-CO-¶582-G; Francisco, Ciriaco - 
Manila, Filipinas para o Comité Permanente sobre Questões 
da Conferência Central. 

Emenda ao Estado de Membro das 
Conferências Anuais Provisionais

Eliminar o actual ¶ 582 e substituir por:
¶ 582. Estado de Membro—Uma conferência anual pro-

visional deve ser organizada com as mesmas disposições de 
estado de membro que uma conferência anual.

Fundamentação:
O novo ¶ 582 é uma declaração de estado de membro que 

faltava no LDD de 2016. O actual ¶ 582 é eliminado e inte-
grado como adequado no ¶ 581.3 e no ¶ 583.1, .2 e .3. emen-
dados. Os ¶¶ 580-583 sobre petições ao Comité Permanente 
estão interrelacionados.

¶583.

Número de petição: 20094-CO-¶583-G; Francisco, Ciriaco - 
Manila, Filipinas para o Comité Permanente sobre Questões 
da Conferência Central. 

Conferência Anual Provisional—Sessão 
de Conferência

Eliminar o actual ¶ 583 e inserir o texto do actual ¶ 582 e 
o novo ¶ 583 como se segue:

¶ 583. Sessão de Conferência—Uma conferência anual 
provisional deve ser organizada com as mesmas disposições 
para uma sessão de conferência que uma conferência anual, 
na medida em que sejam consideradas aplicáveis pelo bispo 
responsável.

1. O bispo responsável poderá nomear um superintenden-
te a quem possa ser atribuída uma responsabilidade especí�-
ca como ponto de ligação com a  Junta Geral de Ministérios 
Globais.

2. Numa conferência anual provisional que receba �nan-
ciamento importante da Junta Geral dos Ministérios Globais, 
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o pessoal designado da junta oferecerá consulta e orientação 
na preparação do orçamento anual e de projetos avançados 
dentro da conferência, procurando aumentar a autossustent-
abilidade.

3. Uma conferência anual provisional irá eleger um pres-
bítero ou diácono em total conexão e um leigo como delega-
dos para a Conferência Geral. Os delegados para as conferên-
cias centrais serão eleitos de acordo com o ¶ 541.1.

Fundamentação:
O novo ¶ 583 é uma declaração sobre a sessão de con-

ferência. Re�ecte as realidades atuais e inclui o objetivo de 
aumento da autossustentabilidade. O actual ¶ 583 é inteira-
mente eliminado por  já não ser necessário. As emendas ao 
¶¶ 580-583 estão interrelacionadas.

¶585.

Número da petição: 20670-CO-¶585-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

Conferências missionárias com base 
no contexto – implementação

As seguintes provisões entrarão em vigor apenas após a 
certi�cação da emenda favorável à Constituição na petição de 
acompanhamento pela adição do parágrafo NOVO.

Emendar o ¶ 585 como se segue:
¶ 585. De�nição—Uma conferência é uma conferência 

missionária devido as suas oportunidades de missão particu-
lares, as suas a�liações e recursos limitados, as suas exigên-
cias únicas de liderança, as suas considerações estratégicas 
regionais ou de idioma, a sua situação contextual, e as suas 
necessidades ministeriais. A Junta Geral dos Ministérios 
Globais fornecerá a orientação administrativa e importante 
apoio �nanceiro, incluindo a atenção quanto às questões de 
propriedade distintas.

Emendar o ¶ 586 como se segue:
¶ 586.1. O Colégio dos Bispos fornecerá a supervisão 

episcopal para toda(s) a(s) conferência(s) missionária(s) em 
seus limites jurisdicionais conforme são organizadas. O bis-
po então colocado a cargo e tendo supervisão episcopal den-
tro da área episcopal respectiva em cooperação com a Junta 
Geral dos Ministérios Globais deverá nomear um superin-
tendente da conferência e/ou superintendentes distritais. Tal 
conferência . . .

Eliminar ¶ 586.2 na totalidade.
Emendar o ¶ 588 como se segue:
¶ 588. Direitos e privilégios—As conferências mis-

sionárias, além daquelas criadas de acordo com a autori-
dade expressa em ¶ NOVO, deverão ter os mesmos direitos 
aos conferidos às conferências centrais em ¶ 543.7, .8 para 

efectuar as mudanças e adaptações relativas ao ministério e 
a ordenação dos ministros ordenados, como o uso e�caz da 
liderança indígena que conferência missionária possa exigir, 
desde que nenhuma acção seja tomada em contrário às da 
Constituição e às Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, 
e desde ainda caso uma conferência missionária não tenha 
uma junta do ministério ordenado ela deve usar o processo 
prescrito em ¶ 586.4.g) para a aprovação dos candidatos à 
ordenação. As conferências missionárias criadas de acor-
do com a autoridade conduzida à Conferência Geral em 
¶ NOVO terão a autoridade de estabelecer regras e regu-
lamentos para a administração do trabalho dentro dos seus 
limites, incluindo alterações e adaptações da Disciplina 
Geral conforme exigido pelas condições nas áreas respeti-
vas, sujeitas aos poderes que foram ou serão atribuídos na 
Conferência Geral.

Fundamentação:
A nossa união enquanto igreja atravessa um momento 

terrível; esta é uma forma de possível de avanço que nos per-
mite focarmo-nos novamente na missão. A Conferência geral 
deve ter autoridade para criar um novo tipo de conferência em 
que os Metodistas Unidos possam estabelecer políticas que 
diferem daquelas que predominam na jurisdição.

¶587.

Número de petição: 20101-CO-¶587; Brown, Curtis - 
Spring�eld, IL, EUA. 

Capacitar Conferências Jurisdicionais para Criar 
Conferências Missionárias

Emendar o ¶ 587, em vigor a partir do fecho da 
Conferência Geral de 2020, como se segue:

Apenas a Conferência Geral ou uma conferência juris-
dicional pode criar uma conferência missionária ou mudar 
uma conferência missionária para uma conferência anual 
provisional ou uma conferência anual. Para uma conferên-
cia missionária criada pela Conferência Geral, uma Uma 
petição para a Conferência Geral destinada à alteração de 
estatuto de uma conferência missionária deverá estipular 
os detalhes do historial e estatuto da conferência e fazer-se 
acompanhar de relatório e recomendação da Junta Geral dos 
Ministérios Globais. A Junta Geral dos Ministérios Globais 
não será obrigada a dar orientação administrativa e a prestar 
assistência �nanceira a uma conferência missionária criada 
por uma conferência jurisdicional, devendo essa conferência 
missionária reportar-se diretamente à conferência jurisdicio-
nal que a criou. Essa conferência jurisdicional deverá propor-
cionar a orientação administrativa e a assistência �nanceira 
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atribuíveis à Junta Geral dos Ministérios Globais nos ¶¶ 586 
e 587.  

Fundamentação:
Isto daria às conferências jurisdicionais o poder para cri-

arem conferências missionárias com vista a adaptacções con-
textuais nas respetivas regiões, mas sem sobrecarregar a Junta 
Geral dos Ministérios Globais com a obrigação de proporcio-
nar �nanciamento a essas conferências missionárias.

¶601.

Número de petição: 20102-CO-¶601-G; Eckert, Jerry - Port 
Charlotte, FL, EUA. 

Objetivo da Conferência Anual

Emendar por adição ao ¶ 601:
¶ 601. O objetivo da conferência anual é fazer discípu-

los . . . , tudo para a glória de Deus. Em todas as suas acções 
e atividades, desde o tratamento mútuo durante o plenário 
até julgamentos da igreja, a conferência anual procurará 
alcançar a perfeição no amor, pois perfeito é o nosso Pai 
celestial.

Fundamentação:
O nosso clero promete na nossa ordenação procurar a 

perfeição e esperar alcançá-la nesta vida. Temos de procurar 
constantemente essa perfeição no amor enquanto conferência 
e não apenas enquanto indivíduos. As nossas acções conjun-
tas também falarão mais alto do que as palavras.

¶602.1.

Número de petição: 20108-CO-¶602.1; Wharff, Mark - 
Modesto, CA, EUA para a Conferência Anual de Califórnia-
Nevada. 

Emendar o 602.1

Emendar o ¶ 602.1 como se segue:
 a) Os membros do clero em plena conexão terão o direito 

de votar em todos os assuntos na conferência anual, excepto 
na eleição de delegados leigos para as conferências gerais, ju-
risdicionais ou centrais, e terão a exclusiva responsabilidade 
sobre todos os assuntos de ordenação, carácter e relacções de 
conferência do clero.

b) Os membros provisionais do clero terão o direito de 
votar na conferência anual sobre todos os assuntos, excep-
to emendas constitucionais, eleição de delegados para as 
conferências gerais, jurisdicionais ou centrais e assuntos de 
ordenação, carácter e relacções de conferência do clero. Os 
membros provisionais do clero que tenham concluído todos 

os seus requisitos educactivos podem votar para eleger del-
egados do clero para conferências gerais, jurisdicionais ou 
centrais.

c) Os membros do clero associados devem ter o direito 
de votar na conferência anual sobre todos os assuntos, ex-
cepto incluindo emendas constitucionais e assuntos de orde-
nação, carácter e relacções de conferência do clero. Quando 
os membros associados são membros da Junta do Ministério 
Ordenado da conferência, têm o direito de votar na sessão 
do clero em assuntos de ordenação, carácter e relacções de 
conferência do clero. (¶635.1) Os membros do clero a�liados 
terão o direito de votar na conferência anual sobre todos os 
assuntos, excepto emendas constitucionais, eleição de dele-
gados do clero para as conferências gerais, jurisdicionais ou 
centrais e assuntos de ordenação, carácter e relacções de con-
ferência do clero.

d) Os pastores locais a tempo inteiro e a tempo parcial 
terão o direito de votar na conferência anual sobre todos os 
assuntos, excepto emendas constitucionais, eleição de dele-
gados para as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais 
e assuntos de ordenação, carácter e relacções de conferência 
do clero. Quando os pastores locais são membros da Junta do 
Ministério Ordenado da conferência, têm o direito de votar na 
sessão do clero em assuntos de ordenação, carácter e relacções 
de conferência do clero (¶ 635.1). Os pastores locais que ten-
ham concluído o plano de estudos ou uma licenciatura M. 
Div. e tenham servido no mínimo dois anos consecutivos sob 
nomeação antes da eleição podem votar para eleger e podem 
ser eleitos como delegados do clero para conferências gerais, 
jurisdicionais ou centrais.

¶602.1b.

Número de petição: 20105-CO-¶602.1b; Morgan, Darrell - 
Fort Payne, AL, EUA para a Conferência Anual do Alabama 
do Norte. 

Membro Provisional do Clero-Direitos de Voto

Emendar o ¶ 602.1.b por adição e eliminação: 
b) Os membros provisionais do clero terão o direito de 

votar na conferência anual sobre todos os assuntos, excep-
to emendas constitucionais, eleição de delegados para as 
conferências gerais, jurisdicionais ou centrais e assuntos de 
ordenação, carácter e relacções de conferência do clero. Os 
membros provisionais do clero que tenham concluído todos 
os seus requisitos educactivos podem votar para eleger del-
egados do clero para as conferências gerais, jurisdicionais 
ou centrais.  que tenham concluído todos os seus requisit-
os educactivos terão o direito de votar na conferência anual 
sobre todos os assuntos, incluindo emendas constitucionais, 
eleição de delegados do clero para as conferências gerais, 
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jurisdicionais ou centrais. Serão excluídos os assuntos rela-
cionados com ordenação, carácter e relacções de conferência 
do clero. 

Fundamentação:
Esta petição pretende reconhecer o membro provision-

al do clero e os ministérios para os quais foram nomeados 
no desempenho da missão da igreja de "fazer discípulos de 
Jesus Cristo para a transformação do mundo" através da ex-
pansão dos privilégios de voto para que Deus seja glori�-
cado.

¶602.1b.

Número da Petição: 20737-CO-¶602.1b; Wilder, Michael — 
Guntersville, AL, EUA. 

Direitos de Votação de Pastores Locais

Eliminar ¶ 602.1.b e substituir o seguinte: Os mem-
bros do clero provisório devem ter o direito de votar na con-
ferência anual sobre todos os assuntos, excepto assuntos de 
ordenação, carácter e relações de conferência do clero. 

¶602.1c.

Número de petição: 20103-CO-¶602.1c; Morgan, Darrell - 
Fort Payne, AL, EUA para a Conferência Anual do Alabama 
do Norte. 

Clero Associado e A�liado—Direitos de Voto

Emendar o ¶ 602.1.c por adição e eliminação: 
c) Os membros do clero associados, terão o direito de 

votar na conferência anual sobre todos os assuntos, excepto 
emendas constitucionais e assuntos de ordenação, carácter 
e relacções de conferência do clero. à exceção de assuntos 
de ordenação, carácter e relacções de conferência do cle-
ro, terão o direito de votar sobre todos os assuntos, inclu-
indo emendas constitucionais e eleição de delegados do 
clero para as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais. 
Quando os membros associados são membros da Junta do 
Ministério Ordenado da conferência, têm o direito de votar 
na sessão do clero sobre assuntos de ordenação, carácter e 
relacções de conferência do clero (¶ 635.1). Os membros do 
clero a�liados, terão o direito de votar na conferência anual 
sobre todos os assuntos, excepto emendas constitucionais, 
eleição de delegados do clero para as conferências gerais, 
jurisdicionais ou centrais e assuntos de ordenação, carácter 
e relacções de conferência do clero. à exceção de assuntos 
de ordenação, carácter e relacções de conferência do clero, 
terão o direito de votar sobre todos os assuntos, incluindo 
emendas constitucionais e eleição de delegados do clero 
para as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais. 

Fundamentação:
Esta petição reconhece o rácio crescente de pastores 

locais que estão a tornar-se membros do clero associados e 
a�liados, servindo Deus de várias formas e em vários locais 
através do seu serviço itinerante, ao conferir-lhes uma maior 
expansão dos privilégios de voto e aumentando assim o seu 
testemunho e serviço perante Deus. 

¶602.1c.

Número de petição: 20106-CO-¶602.1c; Olm, Donald - 
Gallatin, TN, EUA. 

Membros Associados na Votação da JMO 
sobre Emendas Constitucionais

Emendar o ¶ 602.1(c):
Os membros do clero associados devem ter o direito de 

votar na conferência anual sobre todos os assuntos, excepto 
emendas constitucionais e assuntos de ordenação, carácter e 
relacções de conferência do clero. Quando os membros as-
sociados são membros da Junta do Ministério Ordenado da 
conferência, têm o direito de votar na sessão do clero em 
assuntos de ordenação, carácter e relacções de conferência 
do clero (¶ 635.1). Os membros do clero a�liados terão o 
direito de votar na conferência anual sobre todos os assuntos, 
excepto emendas constitucionais, eleição de delegados do 
clero para as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais 
e assuntos de ordenação, carácter e relacções de conferência 
do clero.

Fundamentação:
A alteração reconhece os anos de serviço e experiência 

dos membros do clero associados e o direito de todas as con-
gregacções de serem igualmente representadas nos assuntos 
que afetam a igreja local e a igreja em geral.

¶602.1c.

Número da petição: 20736-CO-¶602.1c; Wilder, Michael — 
Guntersville, AL, EUA. 

Direitos de Votação de Pastores Locais

Eliminar ¶ 602.1.c e substituir o seguinte: Os membros 
do clero associado devem ter o direito de votar na conferên-
cia anual sobre todos os assuntos, excepto assuntos de orde-
nação, carácter e relações de conferência do clero. Quando 
os membros associados são membros da Junta do Ministério 
Ordenado da conferência, têm o direito de votar na sessão do 
clero em assuntos de ordenação, carácter e relacções de con-
ferência do clero (¶ 635.1). Os membros do clero a�liado de-
vem ter o direito de votar na conferência anual sobre todos os 
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assuntos, excepto assuntos de ordenação, carácter e relações 
de conferência do clero.

¶602.1d.

Número de petição: 20104-CO-¶602.1d; Morgan, Darrell - 
Fort Payne, AL, EUA para a Conferência Anual do Alabama 
do Norte. 

Pastor Local a Tempo Inteiro e a Tempo 
Parcial—Direitos de Voto

Alterar o ¶ 602.1.d através de adição e eliminação:
d)  Os pastores locais a tempo inteiro e a tempo parcial 

terão o direito de votar na conferência anual sobre todos os 
assuntos, excepto emendas constitucionais, eleição de dele-
gados para as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais 
e assuntos de ordenação, carácter e relacções de conferên-
cia do clero. que tenham servido pelo menos dois anos antes 
da eleição conforme nomeados pelo bispo, durante os quais 
não tenha ocorrido uma retirada do estatuto de nomeação, 
que estejam inscritos ou tenham concluído um dos dois 
processos de educação constitucionalmente especi�cada, o 
Plano de Estudos ou uma licenciatura M. Div., e que gozem 
de boa reputação junto da Junta do Ministério Ordenado da 
conferência terão o direito de votar na conferência anual 
relativamente a todos os assuntos, incluindo emendas con-
stitucionais e eleição de delegados para conferências gerais, 
jurisdicionais ou centrais. Serão excluídos os assuntos rela-
cionados com ordenação, carácter e relacções de conferência 
do clero. Quando os pastores locais são membros da Junta 
do Ministério Ordenado da conferência, terão o direito de 
votar na sessão do clero em assuntos de ordenação, carácter 
e relacções de conferência do clero (¶ 635.1). Os pastores 
locais que tenham concluído o plano de estudos ou uma li-
cenciatura M. Div. e tenham servido no mínimo dois anos 
consecutivos sob nomeação antes da eleição podem votar 
para eleger delegados do clero para conferências gerais, ju-
risdicionais ou centrais.

Fundamentação:
Esta petição reconhece o rácio crescente de pastores 

locais para presbíteros em igrejas de todos os tamanhos em 
toda a igreja global que são chamados a servir e liderar em 
várias funções, havendo actualmente algumas conferências 
com mais de 50 porcento mais pastores locais a servir as con-
gregacções do que presbíteros. 

¶602.1d.

Número de petição: 20107-CO-¶602.1d; Olm, Donald - 
Gallatin, TN, EUA. 

Voto de Pastores Locais em Emendas 
Constitucionais

Emendar o ¶ 602.1(d):
Os pastores locais a tempo inteiro e a tempo parcial 

terão o direito de votar na conferência anual sobre todos os 
assuntos, excepto emendas constitucionais, eleição de dele-
gados para as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais 
e assuntos de ordenação, carácter e relacções de conferência 
do clero. Quando os pastores locais são membros da Junta do 
Ministério Ordenado da conferência, têm o direito de votar na 
sessão do clero em assuntos de ordenação, carácter e relacções 
de conferência do clero (¶ 635.1). Os pastores locais que ten-
ham concluído o Plano de Estudos ou uma licenciatura M. 
Div. e tenham servido no mínimo dois anos consecutivos sob 
nomeação antes da eleição podem votar em emendas consti-
tucionais e para eleger delegados do clero para conferências 
gerais, jurisdicionais ou centrais.

Fundamentação:
A alteração reconhece os anos de serviço e experiência 

dos pastores locais e o direito de todas as congregacções de 
serem igualmente representadas nos assuntos que afetam a 
igreja local e a igreja em geral.

¶602.1d.

Número de petição: 20109-CO-¶602.1d-G; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual do 
Minnesota. 

Valorizar e Capacitar Pastores 
Locais Licenciados

Ação: Emendar o ¶ 602.1 do Livro2 da Disciplina como 
se segue:

d) Os pastores locais a tempo inteiro e a tempo parcial 
terão o direito de votar na conferência anual sobre todos os 
assuntos, excepto emendas constitucionais, eleição de dele-
gados para conferências gerais, jurisdicionais ou centrais e 
assuntos de ordenação, carácter e relacções de conferência do 
clero.33 Quando os pastores locais são membros da Junta do 
Ministério Ordenado da conferência, têm o direito de votar na 
sessão do clero em assuntos de ordenação, carácter e relacções 
de conferência do clero (¶ 635.1). Os pastores locais que ten-
ham concluído o Plano de Estudos ou uma licenciatura M. 
Div. e tenham servido no mínimo dois anos consecutivos sob 
nomeação antes da eleição podem votar para eleger e servir 
como delegados do clero para conferências gerais, jurisdicio-
nais ou centrais.34

Fundamentação:
1. Os pastores locais licenciados que sejam elegíveis para 

votar em delegados do clero deverão poder servir como dele-
gados do clero.
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2. Investiram em educação e serviço como clero.
3. Contribuem com uma experiência e perspetiva precio-

sas para a igreja em geral.

¶602.1d.

Número da petição: 20669-CO-¶602.1d-G; Wilcox, Lynn – 
Hop Bottom, PA, EUA. 

Direitos de Votação dos Pastores 
Locais Licenciados

Emendar o ¶ 602.1(d):
Os pastores locais em tempo integral e parcial, que 

tenham concluído dois anos de nomeação consecutiva e si-
multânea ou a conclusão consecutiva de quatro aulas do Plano 
de Estudos ou dois semestres da licenciatura M. Div. terão 
direito a votar na conferência anual para delegados jurisdicio-
nais e da Conferência Geral, emendas constitucionais, em to-
dos os assuntos relativos às relações e caráter da conferência 
do seu clero, e na ordenação do clero. 

excepto as emendas constitucionais; eleição dos del-
egados das conferências centrais, Gerais e jurisdicionais 
e assuntos de ordenação, caráter e de relações de con-
ferência do clero (¶ 635.1). Os pastores locais que tenham 
concluído o plano de estudos ou uma licenciatura M. Div. 
e tenham servido no mínimo dois anos consecutivos sob 
nomeação antes da eleição podem votar para eleger dele-
gados do clero para conferências gerais, jurisdicionais ou 
centrais.

Fundamentação:
O Conselho Geral de Finanças e Administração indica 

que existe 20.067 membros do clero nos Estados Unidos no-
meados para as igrejas locais. Desse número, 33% são pas-
tores locais licenciados sem voto. A congregação média ser-
vida por pastores locais licenciados tem 83 membros e uma 
assistência média de 42. As congregações pequenas encon-
tram-se desproporcionalmente sem membros do clero

¶602.1d.

Número da petição: 20738-CO-¶602.1d; Wilder, Michael – 
Guntersville, AL, EUA. 

Direitos de Votação de Pastores Locais

Eliminar ¶ 602.1.d e substituir o seguinte: Os pastores 
locais a tempo integral e a tempo parcial que tenham servido 
pelo menos dois anos anteriores à eleição conforme nomeados 
pelo bispo, durante cujo período não tenha ocorrido qualquer 
desistência do estado nomeado, que estejam inscritos ou 

tenham concluído um dos dois processos educativos especi�-
cados constitucionalmente, o Plano de Estudos ou M. Div. e 
tenham uma boa reputação na Junta do Ministério Ordenado 
da Conferência, têm o direito de votar na conferência anu-
al em todos os assuntos, excluindo assuntos de ordenação, 
carácter e relações clericais com a conferência. Quando os pa-
stores locais são membros da Junta do Ministério Ordenado 
da Conferência, têm o direito de votar na sessão do clero em 
assuntos de ordenação, carácter e relações de conferência do 
clero (¶ 635.1).

¶604.

Número de petição: 20111-CO-¶604; Gallardo, Maximo - 
Cidade de Baguio, Filipinas para o Gabinete Conjunto da 
Área Episcopal de Baguio. 

Poder da Conferência Anual para 
Reconhecer Instituições de Ensino para 

Clero e Diaconisas

Adicionar um novo ¶ 604.14. Cada conferência anual 
a�rma o seu poder para reconhecer seminários e outras in-
stituições de ensino para a educação de pessoas do clero e 
diaconisas.

¶604.

Número de petição: 20112-CO-¶604-G; Brooks, Lonnie - 
Anchorage, AK, EUA. 

Emendas à Constituição na 
Conferência Anual

Adicionar um novo ¶ 604.14 como se segue:
¶ 604.14. Emendas Constitucionais Propostas nas 

Conferências Anuais—Como disposto no ¶ 59 da Constituição, 
é o dever de cada conferência anual providenciar uma opor-
tunidade para que os seus membros votem sobre emendas à 
Constituição da Igreja Metodista Unida, como proposto pela 
Conferência Geral. Em cada conferência anual, na conclusão 
de tal votação, será o dever do responsável que preside anun-
ciar o resultado da votação nessa conferência, incluindo votos 
a favor, contra e abstenção.

Fundamentação:
Os processos na Igreja Metodista Unida devem ser o 

mais transparentes possível, e nada na lei MU existente 
limita o anúncio em cada conferência anual do resultado da 
votação dos seus membros sobre emendas propostas à Con-
stituição.
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¶604.

Número de petição: 20113-CO-¶604; Jones, Scott - Houston, 
TX, EUA. 

Nova Forma de Unidade N.º 1

Acrescentar um novo subparágrafo 14 ao ¶ 604
¶ 604.14 Conferências anuais dos EUA que se tornam 

igrejas metodistas autónomas.
a. Qualquer conferência anual nos Estados Unidos pode 

tornar-se uma igreja autónoma ou unir-se a uma existente 
quando essa conferência anual votar tal estatuto por maioria 
simples nos termos deste parágrafo. A conferência anual de-
verá noti�car o presidente do respetivo Colégio dos Bispos da 
sua decisão pelo menos trinta (30) dias antes de uma sessão 
regular ou especialmente convocada da sua conferência ju-
risdicional ou central. A conferência jurisdicional ou central 
deve redistribuir o território da antiga conferência anual entre 
as conferências anuais restantes ou criar uma nova conferência 
anual. Deverá ser responsabilidade da nova igreja autónoma 
desenvolver o seu Livro da Disciplina e estabelecer-se como 
uma entidade legal. A existência da igreja autónoma entrará 
em vigor após o encerramento da conferência jurisdicional 
ou central ou na data de entrada em vigor estabelecida pela 
conferência anual na sua decisão, o que for posterior. Não é 
necessária aprovação da conferência jurisdicional. Uma con-
ferência anual não considerará uma mudança na sua a�liação 
antes de decorrerem quatro anos desde uma votação anterior 
da conferência anual sobre a questão.

b. Se uma conferência anual dos EUA deixar de faz-
er parte da Igreja Metodista Unida, tornando-se uma igre-
ja metodista autónoma ou assumindo outra forma, deverá 
contribuir para a Junta Geral de Pensão e Benefícios de 
Saúde com qualquer montante necessário para �nanciar 
integralmente as suas obrigações ao abrigo do Programa 
de Segurança de Reforma de Clérigos e todos os demais 
planos de pensões denominacionais. A promoção e as re-
sponsabilidades legais da antiga conferência anual ao abri-
go do Programa de Segurança de Reforma de Clérigos 
continuarão como uma igreja metodista autónoma. No 
entanto, os acréscimos e melhorias de benefícios ao abri-
go do Programa de Segurança de Reforma de Clérigos 
cessarão. A promoção e a administração do Programa de 
Segurança de Reforma de Clérigos para a igreja metodis-
ta autónoma serão segregados e tratados separadamente de 
todas as outras conferências anuais que permanecem como 
parte da Igreja Metodista Unida. Para �ns de administrar 
o Programa de Segurança de Reforma de Clérigos dessa 
forma, a Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde está 
autorizada e habilitada a:

(1) Identi�car quais os participantes do plano da igreja 
metodista autónoma (da antiga conferência anual) que escol-
heram permanecer com a Igreja Metodista Unida e quais os 

que são membros da antiga conferência anual (quer a anti-
ga conferência anual se torne uma igreja metodista autóno-
ma, quer se des�lie de outra forma) com base nos registos 
de serviço e �liação nas conferências anuais; os participantes 
não clérigos, por exemplo, cônjuges sobreviventes, pension-
istas contingentes e bene�ciários alternativos, serão consid-
erados como permanecendo associados à Igreja Metodista 
Unida;

(2) Calcular e segregar a quota-parte dos activos e pas-
sivos da antiga conferência anual no plano de benefícios 
de�nido para todos os participantes da antiga conferência 
anual usando fatores correspondentes àqueles usados   na de-
terminação das contribuições de promotor do plano da con-
ferência anual para o Programa de Segurança de Reforma 
de Clérigos; e na medida e a qualquer momento que certos 
participantes, activos ou inativos, se tornem responsabili-
dade da Igreja Metodista Unida, reter para a Igreja Metodista 
Unida de tal quota-parte calculada um montante necessário 
para �nanciar integralmente as responsabilidades desses par-
ticipantes usando fatores semelhantes para um prestador de 
anuidades comercial; 

(3) Calcular o montante de qualquer contribuição para 
o plano que a antiga conferência anual deva fazer no futu-
ro, como parte da promoção continuada da igreja metodista 
autónoma da sua parte congelada separada do Programa de 
Segurança de Reforma de Clérigos; 

(4) Colaborar com a igreja metodista autónoma (antiga 
conferência anual) na determinação de como as mudanças no 
projeto do plano podem ser solicitadas pela igreja metodista 
autónoma, e também o âmbito e a razoabilidade administra-
tiva das emendas que podem ser feitas à parte congelada sep-
arada do Programa de Segurança de Reforma de Clérigos; e

(5) Emendar o Programa de Segurança de Reforma de 
Clérigos em vigor a partir do fecho da Conferência Geral de 
2020 para �car de acordo com este parágrafo do Livro da 
Disciplina.

Se a igreja metodista autónoma (antiga conferência an-
ual) não pagar quaisquer contribuições necessárias dentro de 
um prazo razoável ao abrigo deste parágrafo ou nos termos do 
Programa de Segurança de Reforma de Clérigos, conforme 
determinado pela Junta Geral de Pensão Benefícios de e 
Saúde, ou a igreja metodista autónoma decidir contra, recusar, 
não conseguir cumprir a sua promoção legal do Programa de 
Segurança de Reforma de Clérigos, a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde converterá todos os benefícios de pensão 
acumulados dos participantes da igreja metodista autónoma 
(antiga conferência anual) num saldo de conta contabilisti-
camente equivalente, ajustado, conforme necessário, para ter 
em conta o nível de �nanciamento do Programa de Segurança 
de Reforma de Clérigos pela antiga conferência anual. Tais 
saldos de contas, e todos os outros saldos de contas de refor-
ma, serão transferidos para o Plano de Investimento Pessoal 
Metodista Unido. A Junta Geral de Pensão e Benefícios de 
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Saúde também pode tomar tais acções se o Programa de 
Segurança de Reforma de Clérigos for emendado no sentido 
de passar a exigir uma conversão de saldo de conta para class-
es semelhantes de participantes ou se a administração contin-
uada da igreja metodista autónoma não mais for administra-
tivamente razoável.

c. As instituições pertencentes ou a�liadas à conferência 
anual devem continuar esse relacionamento, a menos que, de 
acordo com seus próprios estatutos e em conjunto com a con-
ferência anual, estabeleçam uma mudança de a�liação.

d. O órgão recém-criado deve continuar sob a supervisão 
do Colégio dos Bispos da jurisdição até que a liderança super-
visora   esteja em vigor à luz da sua constituição.

e. Qualquer igreja local ou cargo da conferência anual 
que se torne ou una a uma igreja autónoma terá o direito de 
permanecer na jurisdição existente da Igreja Metodista Unida 
por uma maioria simples de votos de uma conferência de ig-
reja antes ou durante os dois primeiros anos de existência da 
igreja autónoma, e terá o direito de realizar uma conferência 
de igreja para votar sobre este assunto dentro de no máximo 
120 dias a partir da noti�cação à liderança relevante da con-
ferência anual ou da igreja autónoma. Após os dois primeiros 
anos, a libertação de uma congregação de uma igreja autóno-
ma será de acordo com os documentos que regem a igreja. A 
supervisão da congregação será transferida para o bispo da 
conferência anual designado pela conferência jurisdicional ou 
central para cobrir a sua localização, mediante con�rmação 
por escrito ao órgão autónomo pelo bispo responsável pela 
receção.

As igrejas locais que optarem por permanecer metodis-
tas unidas ao saírem de uma conferência anual que esteja a 
formar-se ou a unir-se a uma igreja metodista autónoma não 
deverão nenhum pagamento à conferência anual da qual estão 
a retirar-se, excepto a quota-parte da obrigação com pensões 
não �nanciada agregada da conferência anual referente à igre-
ja local, conforme determinado pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde. A Junta Geral de Pensão e Benefícios de 
Saúde determinará as obrigações de �nanciamento agregadas 
da conferência anual usando fatores de mercado semelhantes 
a um prestador de anuidades comercial, a partir das quais a 
conferência anual determinará a quota-parte da igreja local. O 
pagamento pela igreja local das obrigações com pensões deve 
ser feito antes da data de entrada em vigor da saída.

f. Os membros do clero da conferência anual que irá re-
tirar-se permanecerão, por defeito, membros dessa conferên-
cia anual, a menos que solicitem a permanência na Igreja 
Metodista Unida. Devem comunicar tal solicitação antes ou 
no prazo de 90 dias após a data de entrada em vigor da saída 
da conferência anual ao bispo da conferência anual da qual 
estão a retirar-se e ao Colégio de Bispos jurisdicional ou cen-
tral, mas poderão, a critério do bispo da conferência anual 

da qual estão a retirar-se, continuar a servir a nomeação ac-
tual por até um ano a partir da data dessa solicitação, até que 
se encontre uma nomeação adequada. O Colégio de Bispos 
Metodista Unido jurisdicional ou central deve trabalhar em 
conjunto para fazer uma nomeação para qualquer membro do 
clero sujeito à segurança da nomeação (e pode fazê-lo para 
membros do clero não sujeitos à segurança da nomeação) na 
área da sua antiga conferência anual ou noutra conferência 
anual na jurisdição, a menos que o membro do clero concorde 
em ser transferido para uma conferência anual fora da juris-
dição.

Fundamentação:
Fundamentação da Nova Forma de Unidade N.º 1
A Nova Forma de Unidade preserva o máximo de unidade 

possível, ao mesmo tempo permitindo que novas expressões 
do metodismo vivam �elmente com visões diferentes so-
bre a sexualidade humana. As conferências anuais nos EUA 
poderão escolher a expressão a que desejam a�liar-se.

¶604.3.

Número de petição: 20110-CO-¶604.3; Gallardo, Maximo 
- Cidade de Baguio, Filipinas para o Gabinete Conjunto da 
Área Episcopal de Baguio. 

Poder da Conferência Anual para Admitir 
Filiação no Clero

Eliminar o ¶ 604.3: A conferência anual poderá admitir 
a �liação no clero apenas de quem tenha cumprido todos os 
requisitos disciplinares para se tornar membro e apenas da 
forma prescrita na Disciplina.

E substituir o seguinte: Cada conferência anual a�rma o 
seu poder para tomar decisões sobre todos os assuntos de ad-
missão, �liação e ordenação do clero.

¶605.

Número de petição: 20114-CO-¶605-G; Lomperis, John - 
Valparaiso, IN, EUA. 

Emendas Constitucionais nas 
Conferências Anuais

Emendar a Disciplina ¶ 605 adicionando uma nova sub-
secção n.º 10 como se segue:

¶ 605. Assunto da Conferência
. . .
10. Emendas Constitucionais Propostas nas Conferências 

Anuais—Como disposto no ¶ 59 da Constituição, é o dever de 
cada conferência anual providenciar uma oportunidade para 
que os seus membros votem sobre emendas à Constituição 
da Igreja Metodista Unida, como proposto pela Conferência 
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Geral. Após serem aprovadas pela Conferência Geral, essas 
emendas propostas não são sujeitas a modi�cação na sessão 
da conferência anual, mas continuam sujeitas a discussão e 
debate. Em cada conferência anual, antes de uma votação so-
bre uma emenda constitucional, será o dever do responsável 
que preside dar oportunidade a pelo menos dois discursos a 
favor da adoção e dois discursos contra a adoção. Nos casos 
em que duas ou mais emendas constitucionais propostas es-
tejam tão proximamente relacionadas que a adoção de uma 
não pode funcionar ou evitar contradições na Constituição 
sem a adoção das outras, essas petições poderão ser debati-
das como uma única moção. Nesses casos, essas emendas 
propostas ligadas também poderão ser agrupadas para um 
único voto. 

Fundamentação:
Uma questão básica de democracia. As votacções sobre 

emendas constitucionais estão entre as acções mais conse-
quenciais que as conferências anuais tomam. No entanto, al-
guns bispos têm evitado qualquer discussão aberta e debate 
antes dessas votações, o que por vezes silencia perspetivas 
diferentes da posição de um partido antes de se tomarem es-
sas decisões importantes. 

¶605.9.

Número da petição: 20710-CO-¶605.9-G; Horton, David – 
Houston, TX, EUA. 

Discernimento Local dos Candidatos do Clero

Adicionar novo sub-parágrafo após o ¶ 605.9:
10. A sessão do clero da conferência anual pode receber 

uma moção da Junta do Ministério Ordenado da Conferência 
que legitimaria a certi�cação, ordenação e a nomeação de 
pessoas homossexuais praticantes.

Fundamentação:
Permite que as conferências anuais decidam como a sex-

ualidade se aplica aos padrões de vida sagrada nos candidatos 
do clero. Protege os membros do clero homossexuais que não 
podem ser nomeados na sua conferência anual devido a uma 
falta de nomeações seguras. 

¶607.9.

Número de petição: 20115-CO-¶607.9-G; Dailey, Matthew - 
Tallahassee, FL, EUA. 

Eleições de Guias Leigos das Conferências

Emendar o ¶ 607.9, O Guia Leigo da Conferência como 
se segue:

¶ 607.9. O guia leigo da conferência será eleito por um 

período mínimo de quatro anos através de eleição aberta 
numa sessão da conferência anual. Essas eleições incluirão 
nomeacções abertas de entre o plenário por parte da conferên-
cia anual, sendo o guia leigo da conferência eleito por maioria 
simples de votos expressos. A junta de leigos da conferência 
poderá optar por recomendar à conferência anual um mínimo 
de dois nomeados. conforme determinado pela conferência 
anual. O método de nomeação e o termo do cargo será de-
terminado pela conferência anual. Os guia(s) leigo(s) asso-
ciado(s) . . .

Fundamentação:
Reconhecendo a importância da função, esta emenda 

garante um processo justo e aberto para a eleição do guia 
leigo da conferência em cada conferência anual e garante 
explicitamente um maior nível de participação dos membros 
leigos da conferência anual nos processos de nomeação e 
eleição.

¶607.10.

Número de petição: 20116-CO-¶607.10-G; Dailey, Matthew 
- Tallahassee, FL, EUA. 

Co-Guias Leigos da Conferência

Emendar o ¶ 607 por adição de um novo subparágrafo 
após o ¶ 607.10: 

¶ 607.11. De forma a dotar a conferência anual de �ex-
ibilidade para cumprir o seu propósito (¶ 601, ¶ 610.1), a 
posição de guia leigo da conferência pode ser ocupada con-
juntamente por duas pessoas. Quando a posição de guia leigo 
da conferência é assim ocupada, as funções e responsabili-
dades serão partilhadas pelos co-guias da forma acordada por 
ambas as partes.

Fundamentação:
No seguimento da �exibilidade estrutural conferida às 

conferências anuais no ¶ 610.1, esta emenda codi�ca uma 
prática existente de várias conferências anuais e faculta uma 
via clara para conferências anuais maiores ou mais complexas 
distribuírem a tarefa entre guias quali�cados.

¶610.

Número da Petição: 20526-CO-¶610-G; Lopez, Joseph – 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 610:
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¶ 610. A conferência anual é responsável pela estru-
turação dos seus ministérios e procedimentos administra-
tivos, a �m de atingir o seu objectivo (¶ 601), à excepção 
das disposições mandatadas dos ¶¶ 611, 635, 636, 637, 639, 
640, 647, 648. Assim sendo, providenciará a relação con-
exial da igreja local, distrito, e conferência com as agên-
cias gerais. Monitorará para garantir a inclusão – racial, de 
género, de idade, orientação sexual, condição económica,  e 
pessoas com de�ciências – na conferência anual. Cada jun-
ta, comissão permanente, comissão, conselho e área de tra-
balho da conferência anual deverá nomear um de seus mem-
bros como seu coordenador dos ministérios de testemunho.  
Essas pessoas deverão auxiliar os grupos em que são mem-
bros para participarem nos ministérios de testemunho, e em 
particular a perguntarem, "Como estamos intencionalmente 
a alcançar novas pessoas para Jesus Cristo através de nos-
sos ministérios?" e "Como estamos a ajudar novas pessoas 
a crescerem e a amadurecerem na condição de discípulos 
de Jesus Cristo através de nossos ministérios e áreas de re-
sponsabilidade?" 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que

¶610.

Número da petição: 20527-CO-¶610; Howell, Jeremy – 
Moncks Corner, SC, EUA, pela Associação Nacional de 
Comissões sobre Remuneração Equitativa. 

Garantir o Papel da Comissão sobre 
Remuneração Equitativa

Emendar ¶ 610:
¶ 610. A conferência anual é responsável pela estru-

turação dos seus ministérios e procedimentos administrati-
vos, a �m de atingir o seu objectivo (¶ 601), à excepção das 
disposições mandatadas dos ¶¶ 611, 625, 635, 636, 637, 639, 
640, 647, 648. Assim sendo, providenciará a relação conexial 
da igreja local, distrito, e conferência com as agências gerais 
. . ..

Fundamentação:
Protege o papel da Comissão sobre Remuneração Equita-

tiva ao propor a quantidade recomendada à conferência anual 
(por meio da Conselho sobre Finanças e Administração) para 
o Fundo de Remuneração Equitativa.

¶660.

Número de petição: 20117-CO-¶660-G; Dailey, Matthew - 
Tallahassee, FL, EUA. 

Jovens Adultos como Guias Leigos 
Distritais Associados

Emendar o ¶ 660 adicionando um novo subparágrafo 
após o ¶ 660.10:

¶ 660.11. Quando o guia leigo distrital não é um jovem 
adulto, deve ter-se o cuidado de garantir a selecção de um 
jovem adulto (conforme de�nido no ¶ 256.3) como guia leigo 
distrital associado.

Fundamentação:
No seguimento das responsabilidades do guia leigo dis-

trital descritas no ¶ 660.1, este emenda estipula a formação 
de jovens guias leigos para os ministérios da igreja local, 
proporcionando oportunidades de aprendizagem prática 
para jovens adultos e uma via para futuros guias da con-
ferência anual.

¶2500.

Número da petição: 20697-CO-¶2500-!-G; Lambrecht, 
Thomas – Spring, TX, EUA. 

Des�liação da Conferência Anual

ALTERAR acrescentando essa nova petição como ¶ 2554 
e renumerar os parágrafos seguintes:

¶ 2554. Conferências anuais a des�larem-se da Igreja 
Metodista Unida.

1. Base—Devido ao actual con�ito profundo dentro da 
Igreja Metodista Unida em torno de questões da sexualidade 
humana, uma conferência anual terá o direito limitado, de 
acordo com as disposições desse parágrafo, a des�iliar-se da 
denominação por razões da declaração da conferência anu-
al de que o con�ito com respeito à de�nição de casamento, 
padrões de ordenação, e éticas sexuais na Igreja Metodista 
Unida está a prejudicar o seu ministério.

2. Não obstante as provisões de ¶ 572, qualquer con-
ferência anual pode des�liar-se da Igreja Metodista Unida 
com base no ¶ 2554.1 quando aquela conferência anual vota 
por uma simples maioria dos membros presentes e a votação 
procura esse estado sob os termos desse parágrafo. A con-
ferência anual deverá noti�car o presidente do respectivo 
Colégio dos Bispos da sua decisão pelo menos trinta (30) 
dias antes de uma sessão regular ou especialmente convoca-
da da sua conferência jurisdicional ou central. A conferência 
jurisdicional ou central deve redistribuir o território da antiga 
conferência anual entre as conferências anuais restantes ou 
criar uma nova conferência anual. Será da responsabilidade 
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da própria conferência anual a des�liar-se a desenvolver os 
seus documentos estatuários e estabelecer-se como uma en-
tidade legal, tanto por si como a juntar-se a outras conferên-
cias anuais ou congregações a des�liarem-se. A des�liação 
entrará em vigor após o encerramento da conferência juris-
dicional ou central ou na data efectiva estabelecida pela con-
ferência anual na sua solicitação, o que for posterior. Toda 
a propriedade, activos e responsabilidades excepto aquelas 
relacionadas com pensões (ver sub-parágrafo 3 abaixo) con-
tinuarão a pertencer, e a ser responsabilidade da conferência 
anual, liberada das disposições de ¶ 2501. Uma conferência 
anual não considerará uma des�liação antes de decorrerem 
quatro anos desde uma votação anterior da conferência anual 
sobre a questão.

3. Se uma conferência anual dos EUA deixar de fazer 
parte da Igreja Metodista Unida, manterá a responsabilidade 
jurídica exclusiva por todas as pensões nos programas de 
reforma anteriores ou actuais patrocinados por essa con-
ferência anual. As conferências anuais da Igreja Metodista 
Unida não terão mais nenhuma responsabilidade legal pe-
las reformas de uma conferência anual que se des�lia. A 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde tratará das 
obrigações com pensões relacionadas às conferências anuais 
a des�liarem-se   nos termos do ¶ 255 ou outros parágrafos na 
Disciplina. 

4. Conferências Anuais Des�liadas Continuam como 
Patrocinadoras do Plano dos Planos da Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde. A Igreja Metodista Unida 
acredita que uma conferencia anual que se des�lie em confor-
midade com esse parágrafo continuará a partilhar ligações re-
ligiosas comuns e crenças com a Igreja Metodista Unida com 
base na teologia e tradição Wesleyana e raízes Metodistas, ex-
cepto se a conferência anual expressar o contrário. Assim sen-
do, uma conferência anual que se des�lie em conformidade 
com esse parágrafo, continuará a ser elegível para patrocinar 
os planos de benefício de funcionário voluntários através da 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde de acordo com 
¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições aplicáveis dos pla-
nos.

5. As instituições pertencentes ou a�liadas à conferência 
anual a des�liar-se devem continuar esse relacionamento, a 
menos que, de acordo com os seus próprios estatutos e em 
consulta com a conferência anual, estabeleçam uma mudança 
de a�liação.

6. A conferência anual a des�liar-se continuará sob a su-
pervisão do seu bispo residente até à data efectiva da des�l-
iação.

7. Qualquer conferência anual a des�liar-se de acor-
do com este parágrafo receberá dos fundos gerais da igreja 
um fundo único na data efectiva da des�liação para ajudar 
nas despesas transitórias. O valor do fundo será calculado 
com base no número de membros professantes em 31 de 

Dezembro, pouco antes do seu pedido de des�liação, menos 
o número de membros professantes em congregações que 
optam por permanecer na Igreja Metodista Unida. O valor do 
fundo será de US$ 7,50 por membro, com um fundo mínimo 
de US$ 20.000 e um fundo máximo de US$ 1,25 milhão. O 
Conselho Geral de Finanças e Administração �nanciará esse 
fundo a partir do orçamento quadrienal da Igreja Metodista 
Unida.

8. Qualquer igreja local ou cargo de uma conferência an-
ual a des�liar-se terá o direito de permanecer na jurisdição ou 
conferência central existente da Igreja Metodista Unida por 
um voto maioritário simples dos membros professantes pre-
sentes e a votarem numa conferência de igreja antes ou duran-
te os dois primeiros anos após a data efectiva da des�liação. 
Qualquer igreja local ou cargo terá o direito de realizar uma 
conferência de igreja para votar sobre esse assunto, mediante 
solicitação do conselho da igreja ou de uma petição assinada 
por, pelo menos, 10% dos seus membros professantes dentro 
de não mais de 120 (vinte) dias de noti�car a liderança rele-
vante da conferência anual. 

A supervisão da congregação será transferida para o ga-
binete da conferência anual designado pela conferência ju-
risdicional ou central para cobrir a sua localização, mediante 
informação por escrito conferência anual a des�liar-se pelo 
gabinete de recepção. As igrejas locais que optarem por per-
manecer Metodistas Unidas não deverão nenhum pagamento 
à conferência anual da qual estão partindo. As obrigações de 
pensão associadas a essas igrejas locais serão tratadas nos ter-
mos do ¶ 2555.

9. Os membros do clero da conferência anual a des�l-
iar-se permanecerão, por defeito, membros dessa conferên-
cia anual, a menos que solicitem a permanência na Igreja 
Metodista Unida. Eles devem comunicar tal solicitação an-
tes ou no prazo de noventa (90) dias após a data efectiva de 
des�liação ao bispo da conferência anual e ao presidente do 
colégio de bispos jurisdicional ou central, mas poderão, a 
critério do bispo da conferência anual de des�liação, con-
tinuar a servir a nomeação actual por até dois anos a partir 
da data de tal solicitação até que uma nomeação adequada 
seja encontrada na Igreja Metodista Unida. O Colégio de 
Bispos Metodista Unido jurisdicional ou central deve tra-
balhar em conjunto para fazer uma nomeação para qualquer 
membro do clero sujeito à segurança da nomeação (e pode 
fazê-lo para membros do clero não sujeitos à segurança 
da nomeação) na área da sua antiga conferência anual ou 
noutra conferência anual na jurisdição ou conferência cen-
tral, a menos que o membro do clero concorde em ser trans-
ferido para uma conferência anual fora da jurisdição ou da 
conferência central.

10. Esse parágrafo (¶2554) prevalecerá sobre todas 
as outras disposições da Disciplina não mencionadas na 
Constituição.
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11. As disposições deste parágrafo entrarão em vigor 
imediatamente após o encerramento da Conferência Geral de 
2020 da Igreja Metodista Unida.

Fundamentação:
Durante esse tempo de con�ito intenso, é importante per-

mitir que as conferências anuais que não podem mais obe-
decer ao Livro da Disciplina MU ou que acham o con�ito 
prejudicial ao ministério em andamento fazerem uma retirada 
organizada.  A decisão do Conselho Judicial 1366 a�rmou a 
constitucionalidade dessa disposição.

¶2500

Número da petição: 20699-CO-¶2500-G; Dotson, Junius – 
Nashville, TN, EUA. 

IMU da Próxima Geração N.º 15– 
Novas Expressões do Metodismo

Emendar, a partir do �nal da Conferência Geral de 2020, 
Capítulo Seis, Propriedade da Igreja, a acrescentar um novo  
¶ 2554 como segue:

¶ 2554. Novas Expressões Denominacionais do 
Metodismo 

1. Objectivo—De acordo com a longa tradição da Igreja 
Metodista Unida de buscar uma maior unidade cristã (¶¶ 6, 
434) e porque "como resultado da nossa herança como parte 
de um povo chamado Metodista", a Igreja Metodista Unida 
“esforça-se [esforçou-se] por um relacionamento mais próxi-
mo com outras igrejas Metodistas ou Wesleyanas, onde quer 
que elas estejam” (¶ 433.3). A Igreja Metodista Unida deseja 
facilitar o desenvolvimento de um relacionamento contínuo 
com as igrejas locais que optaram por encerrar seu relacio-
namento de conexão com a Igreja Metodista Unida, a �m 
de formar ou se unir no ministério e missão cristãos no que 
possa efetivamente tornar-se distinto "Igrejas Metodistas 
ou Wesleyanas." A Igreja Metodista Unida reconhece que, 
apesar das diferenças em relação à sexualidade humana, con-
tinuará a partilhar laços e convicções religiosas e uma herança 
Wesleyana comum com essas igrejas locais e deseja manter 
um relacionamento contínuo com aqueles que querem esta-
belecer um relacionamento ecuménico para prioridades mis-
sionárias partilhadas, causa comum partilhada, apoio mútuo 
e outros propósitos.  

2. Autoridade—Desenvolver um relacionamento en-
tre A Igreja Metodista Unida e uma Nova Expressão 
Denominacional do Metodismo (conforme de�nido em  
¶ 2554.3, abaixo) é forjar um relacionamento ecuménico 
com outra igreja ou denominação cristã, no sentido de ¶ 6 
da Constituição e ¶ 431 et seq. da Disciplina. A Conferência 

Geral concedeu anteriormente ao Conselho dos Bispos “a 
autoridade para entrar em acordos ecuménicos com outros 
órgãos cristãos” (¶ 431.1(a)). Na medida em que acordos 
ecuménicos com outros órgãos cristãos têm signi�cado con-
stitucional e em toda a denominação (¶ 6), a concessão pre-
existente de autoridade ao Conselho dos Bispos para desen-
volver acordos ecuménicos se enquadra no “pleno poder 
legislativo da Conferência Geral sobre todos os assuntos 
distintamente relacionados” (¶ 16), e estende-se ao esta-
belecimento de relacionamentos com outras igrejas cristãs 
(inclusive igrejas Metodistas ou Wesleyanas) que operam 
dentro ou fora dos Estados Unidos. 

3. De�nição—Conforme usada neste parágrafo, a frase 
“Nova Expressão Denominacional do Metodismo” apli-
ca-se a qualquer associação de igrejas locais que (a) votou 
de acordo com ¶ 2554 para encerrar seu relacionamento 
com a Igreja Metodista Unida, a �m de formar ou unir-se ;  
(b) formou, usando os métodos escolhido, uma asso-
ciação composta principalmente por outras igrejas locais 
Metodistas Unidas; e (c) como um grupo, pode ser consid-
erada, com base em escala, política e ministério e missão 
cristã partilhada, uma nova e distinta igreja Metodista ou 
Wesleyana. Uma Nova Expressão Denominacional do 
Metodismo pode incluir qualquer combinação de igrejas lo-
cais ou outras entidades, independentemente de jurisdição 
ou geogra�a, dentro ou fora dos Estados Unidos, formada 
por igrejas locais Metodistas Unidas que votaram de acordo 
com ¶ 2554 para encerrar seu relacionamento de conexão 
com a Igreja Metodista Unida. 

De acordo com a autoridade descrita em ¶ 2554.2, o 
Conselho dos Bispos pode determinar se uma associação 
de igrejas locais quali�ca-se como uma Nova Expressão 
Denominacional do Metodismo com a qual a Igreja 
Metodista Unida deseja entrar em um acordo ecuménico sob 
este ¶ 2554.

4. Acordos—O Conselho dos Bispos pode entrar em acor-
dos ecuménicos com Novas Expressões Denominacionais 
do Metodismo sob termos e condições que o Conselho 
dos Bispos e aqueles que representam a Nova Expressão 
Denominacional do Metodismo concordam. O Conselho 
dos Bispos pode fazê-lo através de um acordo semelhante 
ao autorizado por ¶ 434 ou outras disposições do Livro da 
Disciplina e é particularmente incentivado a fazê-lo quando 
uma Nova Expressão Denominacional do Metodismo jun-
tar-se ao Conselho Metodista Mundial ou à Comissão Pan-
Metodista. O Conselho dos Bispos pode optar por estabelecer 
termos padrão para tais acordos. Tais acordos não precisam 
ser rati�cados pela Conferência Geral, a menos que a nature-
za ou os termos do acordo exijam rati�cação sob outra dis-
posição do Livro de Disciplina (p. ex., qualquer acordo que 
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contemple uma "relação de comunhão completa" com uma 
Nova Expressão Denominacional do Metodismo dentro do 
signi�cado de ¶ 431.1.b.).

5. Termos de acordos ecuménicos com novas expressões 
denominacionais do metodismo

a. O Conselho dos Bispos pode estabelecer em um 
acordo ecuménico a participação de representantes sem 
direito a voto das Novas Expressões Denominacionais do 
Metodismo na Conferência Geral. De acordo com ¶¶ 13.2 
e 502.1.b, a Conferência Geral pode prever um pequeno 
número de delegados votantes para Novas Expressões de 
Metodismo na Conferência Geral, desde que tais Novas 
Expressões Metodológicas permitam um número semel-
hante de delegados votantes em sua mais alta conferência 
legislativa.

b. O Conselho dos Bispos pode considerar a inclusão 
de termos em acordos ecuménicos que permitam que uma 
Nova Expressão Denominacional do Metodismo para faz-
er seu próprio uso das palavras "Metodista Unido" ou in-
sígnias Metodistas Unidas protegidas (incluindo a Cruz 
e a Chama), desde que seja tomado o cuidado de impor 
requisitos ou condições necessários para evitar confusão 
e que preservem a capacidade da Igreja Metodista Unida 
de proteger seus direitos de propriedade intelectual. Para 
efectivar essa intenção, o Conselho Geral de Finanças e 
Administração desenvolverá regras consistentes com este 
parágrafo, para governar o uso potencial de qualquer insíg-
nia de Novas Expressões Denominacionais do Metodismo 
das UMC e o nome "Metodista Unido". No mínimo, 
qualquer uso desse nome e insígnia deve ser acompanha-
do por uma alcunha secundária que distinga a organização. 
Além disso, essas regras permitirão o uso das insígnias 
e da "Igreja Metodista Unida" pelas Novas Expressões 
Denominacionais do Metodismo localizadas inteiramente 
fora dos Estados Unidos. 

c. O Conselho dos Bispos pode incluir em um acordo 
ecuménico disposições que permitam que Novas Expressões 
Denominacionais do Metodismo assumam compromissos 
com as diretorias e agências gerais Metodistas Unidas; ou que 
atendam à sua elegibilidade para receber subsídios e outros 
serviços; ou outros termos relacionados às diretorias e agên-
cias gerais Metodistas Unidas. 

d. Tais acordos podem incluir apoio �nanceiro duran-
te um período de transição, se orçados pela Conferência 
Geral.  

e. Tais acordos podem incluir outros termos e condições 
que o Conselho dos Bispos julgar apropriados, exceto con-
forme estabelecido nesse ¶ 2554 ou limitado por ¶ 431.1.a.

6. Igrejas locais a mudarem seu relacionamento com a 
Igreja Metodista Unida através de novas expressões denomi-
nacionais do metodismo

a. Base—Dado o actual con�ito profundo dentro da 
Igreja Metodista Unida em torno de questões de sexualidade 

humana, uma igreja local terá o direito limitado, ao abrigo 
do disposto no ¶ 2554, de terminar a sua relação conexional 
com a Igreja Metodista Unida por motivos de consciência 
em torno de questões de sexualidade humana conforme re-
�ectido no Livro da Disciplina e nos Princípios Sociais, apli-
cação das disposições do Livro da Disciplina relativamente 
a questões de sexualidade humana, nas acções ou inacções 
da Conferência Geral de 2019 ou 2020 relacionadas com 
questões de sexualidade humana ou nas acções ou inacções 
da conferência anual ou conferência jurisdicional na qual 
a igreja local se localiza relativamente a essas questões na 
sequência da Conferência Geral de 2019 ou 2020. Em con-
traste com as disposições de ¶ 2553, o processo estabelecido 
neste parágrafo é para uso pelas igrejas locais que desejam 
formar ou unir-se a uma Nova Expressão Denominacional 
do Metodismo que tenha, ou possa entrar, em um acordo 
ecuménico com a Igreja Metodista Unida e tenha um relacio-
namento contínuo sob esse contrato. 

b. Limites de Tempo—A escolha de uma igreja local de 
mudar a sua relação com A Igreja Metodista Unida ao abrigo 
do ¶ 2554 será feita com tempo su�ciente para que o processo 
esteja concluído até 31 de dezembro de 2025. As disposições 
do ¶ 2554 expiram a 31 de dezembro de 2025 e não serão 
usadas após essa data. 

c. Processo de Tomada de Decisões da Igreja Local
(1) Se o conselho de uma igreja local determinar que esta 

pretende mudar a sua relação com a Igreja Metodista Unida 
ao abrigo do ¶ 2554, o conselho dessa igreja deverá subme-
ter um pedido ao superintendente distrital. O superintendente 
distrital deverá, no prazo de trinta (30) dias após a receção 
do pedido, convocar uma conferência de igreja ao abrigo do 
¶ 248 exclusivamente para a �nalidade de decidir se a igreja 
local pretende terminar a sua relação com a Igreja Metodista 
Unida para formar ou juntar-se com a Nova Expressão 
Denominacional Metodista.

(2) A decisão de mudar a relação da igreja local com 
a Igreja Metodista Unida tem de ser aprovada por um 
voto de maioria de dois terços (2/3) dos membros profes-
santes da igreja local presentes e votantes na conferência 
de igreja. 

(3) Uma conferência de igreja para a �nalidade identi-
�cada neste parágrafo será convocada e realizada de acordo 
com as disposições dos ¶¶ 246 e 248, excepto pela aplicação 
dos seguintes requisitos, não obstante qualquer disposição em 
contrário, nos ¶¶ 246 ou 248:

a. A conferência de igreja será realizada no prazo de 
cento e vinte (120) dias após o superintendente distrital a 
convocar.

b. Mediante aviso prévio da hora, local e �nalidade 
da conferência de igreja, além das disposições do ¶ 246.8, 
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serão envidados esforços para avisar amplamente os mem-
bros professantes e para usar todos os meios necessários, 
incluindo comunicação eletrónica onde possível para co-
municar.

c. Ao abrigo das disposições do ¶ 246.7, a �nalidade da 
conferência de igreja será indicada na convocação e tem de 
incluir a(s) recomendação(ões) do conselho da igreja, as dis-
posições e os termos deste parágrafo e os termos padrão de 
acordos de separação da Igreja Metodista Unida e da con-
ferência anual. A congregação será informada de todos os de-
talhes conhecidos sobre a Nova Expressão Denominacional 
do Metodismo existente ou proposta e os termos do contrato 
de separação padrão da Igreja Metodista Unida e sua con-
ferência anual.

7. Disposições em acordos ecuménicos sobre Igrejas 
Locais que formam ou unem-se a novas expressões denom-
inacionais do metodismo

Para efetivar os propósitos em 2554.1 e minimizar a in-
terrupção do trabalho da Igreja Metodista Unida, as seguintes 
disposições devem ser usadas.

a. O processo a ser seguido pelas igrejas locais que 
votaram para mudar seu relacionamento com a Igreja 
Metodista Unida, alinhando-se com uma Nova Expressão 
Denominacional do Metodismo em ¶ 2554, será determinado 
pelo Conselho dos Bispos, em consulta com a Junta Geral de 
Finanças e Administração, sujeito a este parágrafo; no entan-
to, questões relacionadas a obrigações de pensão serão deter-
minadas pelo parágrafo 7.e. (5) abaixo.

b. Se uma Nova Expressão Denominacional do 
Metodismo entrar em um acordo ecuménico com a Igreja 
Metodista Unida, que inclui termos relacionados ao proces-
so de adesão das igrejas locais, esse processo será seguido. 
Onde um grupo de igrejas locais decidiu formar uma Nova 
Expressão Denominacional do Metodismo, será dado um 
período de transição para que eles criem essa entidade e 
entrem em um acordo ecuménico com a Igreja Metodista 
Unida sob este parágrafo, se desejado. Se não houver acor-
do ecuménico entre a Nova Expressão Denominacional 
do Metodismo e a Igreja Metodista Unida, e não houver 
intenção de entrar em tal acordo, a igreja local (supondo 
que ainda deseje terminar seu relacionamento com a Igreja 
Metodista Unida) e a conferência anual seguirá os procedi-
mentos ¶ 2553. 

c. Um acordo ecuménico com uma Nova Expressão 
Denominacional do Metodismo pode estabelecer termos que 
facilitem a capacidade das igrejas locais que desejam ingres-
sar em uma Nova Expressão Denominacional do Metodismo, 
desde que essas disposições do acordo ecuménico não afetem 
os direitos da conferência anual sobre igrejas locais termi-
nando seu relacionamento de conexão e formando ou unindo 

Novas Expressões do Metodismo. Tais disposições podem 
incluir, entre outras: 

(1) Permitir que a Nova Expressão Denominacional do 
Metodismo, ou suas organizações constituintes a ele associa-
das, satisfaçam e/ou assumam quaisquer responsabilidades da 
igreja local. 

(2) Processos simpli�cados a serem usados   pelas ig-
rejas locais após uma votação sob ¶ 2554.6, como termos 
padrão, status provisório, acordos comuns ou outros pro-
cessos. Se um processo afetar os direitos da conferência 
anual, a conferência anual aplicável deverá concordar com 
o processo. 

(3) Renúncia ou outras disposições relativas a responsab-
ilidades que a igreja local possa dever a entidades Metodistas 
Unidas que não sejam uma conferência anual ou entidades 
relacionadas à conferência anual, desde que o consentimento/
acordo de outras entidades possa ser obtido. 

d. O parágrafo 2554 deve ser interpretado e aplicado para 
efetivar os propósitos estabelecidos em ¶ 2554.1, sujeitos aos 
direitos da conferência anual. 

e. Acordos e Termos da Igreja Local
Sujeitos a quaisquer termos e disposições em ¶ 2554 

ou a qualquer acordo ecuménico feito sob este parágrafo, 
os termos e condições para uma igreja local encerrar seu 
relacionamento de conexão com a Igreja Metodista Unida 
sob este ¶ 2554 para formar ou ingressar em uma Nova 
Expressão Denominacional do Metodismo deve ser esta-
belecido pelo conselho de administração da conferência 
anual aplicável, com o conselho do bispo e do gabinete, o 
tesoureiro da conferência anual, o o�cial de benefícios da 
conferência anual, o diretor de ministérios de conexão e 
o chanceler da conferência anual. Os termos e condições, 
incluindo a data de entrada em vigor do acordo, serão in-
troduzidos num acordo de separação vinculativo entre a 
conferência anual e os curadores da igreja local, a actu-
ar em nome dos membros. O acordo da igreja local com 
a conferência anual deve ser consistente com as seguintes 
disposições:

(1) Termos Padrão de Acordos da Igreja Local—O 
Conselho Geral de Finanças e Administração desenvolverá 
uma forma padrão para os acordos da igreja local ao abrigo 
deste parágrafo de modo a proteger a Igreja Metodista Unida 
conforme de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhe-
cimento da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante 
a libertação da propriedade. 

(2) Termos da Conferência Anual—As conferências an-
uais podem exigir que os acordos da igreja local incluam 
termos contratuais não contemplados na forma desenvolvida 
pelo Conselho Geral de Finanças e Administração ou questões 
exclusivas de uma conferência anual ou de uma determinada 
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igreja local ou da legislação aplicável. As conferências anuais 
também poderão desenvolver termos ou condições padrão adi-
cionais para os acordos. Qualquer termo padrão adicional ou 
acordos da igreja local individuais têm de ser consistentes com 
os termos padrão exigidos neste parágrafo e pela forma desen-
volvida pelo Conselho Geral de Finanças e Administração. 
Além disso, a conferência anual tem de noti�car as congre-
gações relativamente a esses termos padrão adicionais o mais 
cedo possível para as informar antes da respectiva votação e 
para não impedir a possibilidade de as congregacções con-
cluírem o processo de saída até 31 de dezembro de 2025. 

(3) Contribuições—O pagamento exigido à igreja local 
não será superior a doze (12) meses de contribuições. 

(4) Propriedade—Uma igreja local que terá o direito 
de reter a respectiva propriedade real e pessoal, tangível e 
intangível, sem que lhe seja exigida qualquer consideração 
adicional à conferência anual para além da descrita neste 
parágrafo. Se propriedade da igreja local for transferida para 
outra entidade legal, essa transferência entrará em vigor após 
a data de entrada em vigor da separação. Todos os custos com 
a transferência de titularidade ou outros custos legais serão 
suportados pela igreja local.

(5) Obrigação de Levantamento de Pensões—A igreja 
local será responsável por efectuar o pagamento da obrigação 
de levantamento no montante exigido pelo ¶ 1504.23, excep-
to se a igreja local estiver isenta de tal pagamento ou se a 
obrigação for de algum modo cumprida ao abrigo de outro 
parágrafo do Livro da Disciplina relativo às obrigações de 
pensões para igrejas que se separem (p. ex., ¶ 2555). 

(6) Outras obrigações Relativamente às Entidades da 
Conferência Anual—Um acordo individual pode exigir o 
cumprimento de todas ou algumas dívidas, empréstimos e 
obrigações devidos pela igreja local à respectiva conferência 
anual, distrito ou a quaisquer entidades relacionadas com a 
conferência anual, excetuando o facto de a conferência anual 
não poder, em caso algum, exigir um pagamento superior a 
doze (12) meses de contribuições.

(7) Obrigações da Igreja Local Devidas a Outras 
Partes—Antes de se poder transferir qualquer propriedade ou 
activos da igreja local para outra entidade (por ex., a Nova 
Expressão do Metodismo ou uma entidade recém-criada para 
continuar o ministério da igreja local), todas as obrigações 
devidas pela igreja a terceiros, incluindo outras entidades da 
Igreja Metodista Unida, terão sido:

i. plenamente cumpridas, com con�rmação por escrito 
desse facto facultada pelo terceiro a quem a obrigação era 
devida; ou

ii. plenamente assumidas por outra entidade nos termos 
de acordos que os credores terceiros da igreja local tenham 
consentido e que obriguem a entidade a indemnizar e defend-
er na íntegra a igreja local contra quaisquer reivindicações 
relacionadas com essas obrigações.

(8) Nenhuma Outra Reivindicação—A igreja local não 
deverá reivindicar nem ter direito a uma quota-parte dos acti-
vos da respectiva conferência anual. 

(9) Termos de Pagamento—O acordo da igreja local es-
peci�cará os termos e condições do pagamento à conferência 
anual de quaisquer somas relacionadas com o ¶ 2554.7(e) (3), 
(5) and (7). Se a igreja local e a conferência anual acordarem 
um plano de pagamento, este terá apenas uma taxa de juro 
razoável e o termo de pagamento não deverá exceder dez (10) 
anos.

f. Aprovação da Conferência Anual—Após a recomen- 
dação da junta de curadores da conferência anual no senti-
do de aprovar um acordo da igreja local, a conferência anu-
al poderá permitir que uma igreja local mude sua relação ao 
abrigo dos termos desse acordo da igreja local e/ou um acor-
do ecuménico, após a aprovação de uma maioria dos mem-
bros da conferência anual presentes e votantes. 

g. Libertação de Interesse—A aprovação do acordo por 
parte da conferência anual e a celebração do acordo da igreja 
local por representantes autorizados da junta de curadores da 
conferência anual constituirão uma libertação e exoneração 
de todos os activos da igreja local de quaisquer �deicomissos 
a favor da Igreja Metodista Unida, anteriormente associada 
a esses activos através das disposições de �deicomisso in-
cluídas nos ¶¶ 2501 e 2503 do Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida ou em quaisquer escrituras ou instrumentos 
de transferência nos termos dos quais a igreja local tenha ini-
cialmente adquirido esses ativos.

h. Membros Restantes—O superintendente distrital pre-
stará assistência aos membros da igreja local que pretendam 
permanecer na Igreja Metodista Unida, não devendo a igreja 
local interferir nesses esforços. 

8. Igrejas Continuam como Patrocinadoras do Plano dos 
Planos da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde

A Igreja Metodista Unida acredita que uma igreja lo-
cal a mudar sua relação de acordo com ¶ 2554 continuará a 
partilhar ligações religiosas comuns e crenças com a Igreja 
Metodista Unida com base na teologia e tradição Wesleyana 
e raízes Metodistas, excepto se a igreja local expressar o 
contrário. Como tal, uma igreja local a mudar a sua relação 
ao abrigo do ¶ 2554 continuará a ser elegível para promover 
os planos de benefícios de funcionários voluntários através 
da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde ao abrigo 
do ¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições aplicáveis dos 
planos.

9. Limites—Não é necessário que novas expressões de-
nominacionais do metodismo participem de nenhum pro-
grama da Igreja Metodista Unida e não têm o direito de par-
ticipar de nenhum programa, exceto conforme estabelecido 
em ¶ 1504 ou em outras disposições relacionadas à Junta 
Geral de Benefícios de Pensão e Saúde Serviços (Wespath). 
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Qualquer relacionamento contínuo deve ser feito de comum 
acordo.

10. Conselhos e agências gerais—Os conselhos e agên-
cias gerais podem negociar directamente com as Novas 
Expressões Denominacionais do Metodismo relacionadas a 
serviços, acordos missionários e outros assuntos. 

11. Data de Entrada em Vigor–Os termos deste parágrafo 
entram em vigor a partir do fecho da Conferência Geral de 
2020. Se alguma disposição deste parágrafo for determinada 
como inválida ou inconstitucional, essa decisão não afectará 
as restantes disposições.

¶2500.

Número da petição: 20700-CO-¶2500-G; Holbrook, Frank – 
Martin, TN, EUA. 

Plano da Graça Simples N.º 19–Avaliação 
de recursos de activos e planos de distribuição 

de activos

ADICIONAR NOVO ¶ 2554 à Disciplina como segue:
1. Plano de Recursos e Distribuição de Activos da Agência 

e da Instituição válido a partir de 31 de Dezembro de 2028, ex-
cepto os activos que consistem em propriedades da conferência 
anual, conforme de�nido na Seção IV do Capítulo 6 do Livro 
da Disciplina, propriedade do distrito, conforme de�nido na 
Seção V do Capítulo 6 do Livro da Disciplina, e igreja local e 
local, conforme de�nido na Seção VI do Capítulo 6 do Livro 
da Disciplina, todos os activos mantidos sob custódia por 
qualquer agência ou instituição da Igreja Metodista Unida nos 
termos do ¶ 2501 serão identi�cados e atribuídos um valor jus-
to de mercado por um representante da Igreja Metodista Unida 
e cada Expressão de Comunhão Plena no papel de um comité 
de avaliação. Qualquer arrendamento existente sobre um ac-
tivo deve ser cancelado antes da transferência sob um plano 
de distribuição ou usado como um factor no cálculo do valor 
justo de mercado da propriedade. A Igreja Metodista Unida e 
cada Expressão de Comunhão Plena terão direito a um membro 
votante que terá um voto igual em todos os assuntos perante o 
comité de avaliação. O comité de avaliação pode criar grupos 
de trabalho para auxiliar seu trabalho. Quanto a qualquer activo 
cujo valor não possa ser acordado pelo comité de avaliação, o 
valor justo de mercado desse activo deve ser estabelecido por 
terceiros independentes, acordado por unanimidade pelo comi-
té de avaliação. Todas as quantias pagas antecipadamente em 
nome de uma agência ou instituição devem ser tratadas como 
Recursos de Activos da Agência e da Instituição. O valor total 
de todos esses activos deve ser de�nido como Recursos de ac-
tivos da Agência e da Instituição. A Igreja Metodista Unida e 
cada Expressão de Comunhão Plena terão direito a uma parce-
la proporcional dos Recursos da Agência e da Instituição com 
base na sua participação missional bruta, conforme a frase é 

usada em ¶ 431F subparágrafo 1 a partir de 1 de Maio de 2027. 
Entre 1 de Janeiro de 2029 e até 31 de Dezembro de 2030, o 
comité de avaliação chegará a um plano de distribuição de ac-
tivos da agência e da instituição para todos esses activos; esse 
plano deve ser acordado por unanimidade por todos os mem-
bros do comité de avaliação. O plano pode designar os custos 
administractivos associados à distribuição de ativos. O plano 
deve distribuir activos em espécie e sem propriedade partilha-
da, seja equitativa ou legal. Caso a Igreja Metodista Unida ou 
qualquer Expressão de Comunhão Plena não receber o valor 
proporcional total da propriedade a que tem direito, essa enti-
dade terá direito a um pagamento em dinheiro para compensar 
a diferença entre o valor recebido em espécie e o valor total da 
todos os activos. De acordo com o plano, a Igreja Metodista 
Unida ou qualquer Expressão de Comunhão Plena pode con-
cordar em aceitar um equivalente em dinheiro em vez de din-
heiro nos termos aceitáveis   pela entidade. Para quali�car-se 
quanto a participar da Avaliação de activos da Agência e da 
Instituição e da formulação do Plano de Distribuição de Activos 
da Agência e da Instituição, uma Expressão de Comunhão 
Plena pagará pelo menos dois terços do valor da fatura mis-
sional para cada ano �scal até 31 de Dezembro de 2028; no 
entanto, uma Expressão de Comunhão Plena que não efectue 
esses pagamentos deve receber a sua parcela dos Activos da 
Agência e da Instituição no Plano de Distribuição de Activos 
da Agência e da Instituição. Quaisquer valores devidos ao não 
pagamento de uma Expressão de Comunhão Plena da parcela 
missional líquida serão tratados de acordo com o plano como 
um pagamento em dinheiro realizado a favor da Expressão de 
Comunhão Plena. Se o Plano de Distribuição de Activos da 
Agência e Instituição não for acordado até 31 de Dezembro 
de 2030, o assunto será submetido à mediação e arbitragem, 
conforme exigido pelo Contrato de Resolução de Disputas. 
Esse parágrafo autoriza todas as agências e instituições da 
Igreja Metodista Unida a executar os documentos necessári-
os para afectar todas as transferências exigidas no plano de 
distribuição e a adoptar as ações necessárias para autorizar 
legalmente essas transferências. Nada aqui contido deve ser 
interpretado como a proibir qualquer agência ou instituição 
da Igreja Metodista Unida ou uma Expressão de Comunhão 
Plena de celebrar um contracto de arrendamento ou outro 
contracto com a Igreja Metodista Unida ou uma Expressão de 
Comunhão Plena após a �nalização do plano de distribuição. 
Este parágrafo não expirará a 31 de Dezembro de 2028. 

2. Participação Bruta Missional da Conferência Anual—
Até 31 de Dezembro de 2027, cada Expressão de Comunhão 
Plena deve submeter e certi�car ao Conselho Geral de 
Finanças e Administração da Igreja Metodista Unida seu 
número total de membros professantes para cada conferência 
anual a partir de 1 de Maio de 2027. Ao determinar a �liação 
professante conferência por conferência, cada Expressão de 
Comunhão Plena deve usar os limites geográ�cos das con-
ferências anuais da Igreja Metodista Unida. Ao determinar o 
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número de membros professantes para uma área geográ�ca, 
somente os membros professos de uma igreja local localiza-
da na conferência anual podem ser incluídos. Para cada con-
ferência anual, o Conselho Geral de Finanças e Administração 
calculará uma quota-parte missionária bruta da conferência 
anual através da divisão do número total dos membros pro-
fessantes da conferência anual pela soma do total de mem-
bros professantes da conferência da Igreja Metodista Unida 
e mais todos os membros professantes das conferências an-
uais da Expressão Comunhão Plena a partir de 1 de Maio de 
2027. A quota-parte missionária bruta da conferência anual é 
uma percentagem calculada com quatro casas decimais. Para 
quali�car-se quanto a participar de uma avaliação anual de 
activos da conferência anual e de uma formulação do pla-
no, cada conferência anual deve pertencer a uma Expressão 
de Comunhão Plena que tenha pago pelo menos dois terços 
do valor da quota-parte missionária de cada exercício �scal 
até 31 de Dezembro de 2028; no entanto, uma conferência 
anual da Expressão de Comunhão Plena pertencente a essa 
Expressão de Comunhão Plena receberá a sua parcela dos 
Activos da Agência e da Instituição no plano. Uma conferên-
cia anual pertencente a uma Expressão de Comunhão Plena 
que não forneça seu total de membros professos para uma 
conferência anual até 31 de Dezembro de 2027, não terá o 
direito de participar da formulação do plano de distribuição 
anual da conferência nem de qualquer parcela dos activos dis-
tribuídos no plano de distribuição da conferência anual.

3. Plano anual de recursos e distribuição de activos da 
conferência—A partir de 31 de Dezembro de 2028, todos os 
activos constituídos por propriedades da conferência anu-
al, conforme de�nido na Seção IV do Capítulo 6 do Livro 
da Disciplina e propriedades distritais, conforme de�nido 
na Seção V do Capítulo 6 do Livro da Disciplina, perten-
centes a uma conferência anual da Igreja Metodista Unida 
ou expressão anual da Comunhão Plena devem ser identi-
�cados e atribuídos um valor justo de mercado por um rep-
resentante da conferência anual da Igreja Metodista Unida 
e um representante de cada Expressão da Comunhão Plena 
actuando como um comité de avaliação. Qualquer arrenda-
mento existente sobre um activo deve ser cancelado antes da 
transferência sob um plano de distribuição ou usado como 
um factor no cálculo do valor justo de mercado da proprie-
dade. Todas as quantias pagas antecipadamente em nome 
da conferência anual serão tratadas como Recursos Anuais 
da Conferência. A Igreja Metodista Unida e cada Expressão 
de Comunhão Plena terão direito a um membro votante que 
terá um voto igual em todos os assuntos perante o comité de 
avaliação. O comité de avaliação pode criar grupos de tra-
balho para auxiliar seu trabalho. Quanto a qualquer activo 
cujo valor não possa ser acordado pelo comité de avaliação, 
o valor justo de mercado desse activo deve ser estabeleci-
do por terceiros independentes, acordado por unanimidade 
pelo comité de avaliação. O valor total de todos esses activos 

deve ser de�nido como Recursos de activos da Conferência 
Anual. A conferência anual da Igreja Metodista Unida e cada 
conferência anual da Expressão da Comunhão Plena terão 
direito a uma parcela proporcional dos Recursos de activos 
da Conferência Anual com base na porcentagem de recur-
sos missionários da Conferência Anual. Entre 1 de Janeiro 
de 2029 e até 31 de Dezembro de 2030, a conferência an-
ual da Igreja Metodista Unida e as conferências anuais das 
Expressões da Comunhão Plena chegarão a um Plano Anual 
de Distribuição de Activos da Conferência; esse plano deve 
ser acordado por unanimidade por todos os membros do 
comité de avaliação. O plano deve distribuir activos em es-
pécie e sem propriedade partilhada, seja equitativa ou legal. 
Caso a Igreja Metodista Unida ou qualquer conferencia an-
ual de Expressão de Comunhão Plena não receber o valor 
proporcional total da propriedade a que tem direito, essa en-
tidade terá direito a um pagamento em dinheiro para com-
pensar a diferença entre o valor recebido em espécie e o val-
or total da todos os activos. Uma entidade pode concordar 
em aceitar um equivalente em dinheiro, em vez de dinheiro, 
em termos aceitáveis para a entidade. Para os �ns do plano, 
os bens podem ser liberados da con�ança, transferidos sem 
con�ança ou subordinados aos interesses dos credores e de 
terceiros. O plano anual de distribuição da conferência anu-
al dará preferência à manutenção dos ministérios existentes, 
como um ministério da Igreja Metodista Unida ou como um 
ministério de uma Expressão de Comunhão Plena. A proprie-
dade de igrejas locais fechadas, mantida por uma conferên-
cia anual, pode ser transferida entre os participantes como 
parte do plano. Qualquer quantia devida pela conferência 
anual da Expressão de Comunhão Plena à Igreja Metodista 
Unida com base nas obrigações incorridas sob ¶ 677.3 ou  
¶ 1510 poderão ser imputadas como parte do plano. A recon-
hecer as relações únicas entre a Igreja Metodista Unida e as 
instituições de saúde e bem-estar relacionadas, sempre que 
possível, as conferências anuais da Expressão de Comunhão 
Plena devem ser incluídas como partes nas declarações de 
relacionamento das instituições de saúde e bem-estar rela-
cionadas sob ¶ 2517 e as relações devem ser incentivas a 
estarem em andamento após 31 de Dezembro de 2028. Se o 
Plano de Distribuição de activos da Conferência Anual não 
for acordado até 31 de Dezembro de 2030, o assunto será 
submetido à mediação e arbitragem, conforme exigido pelo 
Contrato de Resolução de Disputas. Esse parágrafo autori-
za todas as conferências anuais da Igreja Metodista Unida 
a executar os documentos necessários para afectar todas as 
transferências exigidas no plano de distribuição e a adoptar 
as ações necessárias para autorizar legalmente essas trans-
ferências. Nada aqui contido deve ser interpretado como a 
proibir qualquer agência ou instituição da Igreja Metodista 
Unida ou uma Expressão de Comunhão Plena de celebrar um 
contracto de arrendamento ou outro contracto com a Igreja 
Metodista Unida ou uma Expressão de Comunhão Plena 
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após a �nalização do plano de distribuição. Este parágrafo 
não expirará a 31 de Dezembro de 2028. 

Fundamentação:
Este é um parágrafo do Plano de Graça Simples para 

multiplicação de expressões que englobam os 20 parágrafos 
totais a serem adicionados ao Livro da Disciplina. Os vinte 
parágrafos são os ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510, 
e ¶¶ 2553-2555. Esse parágrafo apresenta [um equiparável]

¶2500.

Número da petição: 20703-CO-¶2500-G; Millard, Kent – 
Dayton, OH, EUA. 

Novas denominações do Metodismo Unido

Inserir um novo ¶ 2556 como a seguir e renumerar os 
parágrafos subsequentes:

¶ 2556. Caminhos para novas denominações do 
Metodismo Unido 

1. Preâmbulo—A Conferência Geral especial de 2019 
da Igreja Metodista Unida destacou a profundidade das dif-
erenças irreconciliáveis   presentes na Igreja Metodista Unida. 
Em vez de continuar a discussão sobre a homossexualidade 
na Conferência Geral de 2020, um grupo de progressistas, 
centristas e tradicionalistas apresenta essas propostas como 
um caminho possível para uma separação amigável na Igreja 
Metodista Unida. 

Imaginamos um novo futuro para o povo da Igreja 
Metodista Unida, a �m de evitar mais danos uns aos outros, 
aos Metodistas Unidos em todo o mundo, à igreja universal e 
àqueles com quem nos esforçamos para partilhar o evangelho 
de Jesus Cristo. Procuramos nos afastar da atmosfera cáusti-
ca que, muitas vezes, marcou a conversa na Igreja Metodista 
Unida, para uma nova temporada, na qual nos abençoamos uns 
aos outros ao nos enviarmos nos nossos respectivos campos 
missionários para multiplicar o nosso testemunho de Cristo.

Vislumbramos uma separação amigável na Igreja 
Metodista Unida que daria um caminho para novas de-
nominações do movimento Metodista Unido, para que to-
dos possamos fazer novos discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo. Essas novas denominações, em-
bora separadas, continuarão a rica herança do movimento 
Metodista, ao mesmo tempo em que serão livres para par-
tilhar as suas respectivas testemunhas de Cristo sem imped-
imentos por aqueles com quem estiveram em con�ito. Nos 
libertaremos uns aos outros à obediência alegre ao chamado 
de Cristo em nossas vidas.

2. Novas Denominações—A Igreja Metodista Unida, 
por meio deste documento, cria um caminho para o desen-
volvimento de novas denominações do Metodismo Unido, 
conforme estabelecido abaixo. A Igreja Metodista Unida 

continuará como uma convenção ou associação de igrejas, 
como sucessora, para as unidades constituintes que se realin-
ham por escolha ou padrão com a IMU Centrista. (Os nomes 
usados   nesse parágrafo são substitutos e descritivos; cada 
nova denominação escolheria seu próprio nome e poderá usar 
a “Igreja Metodista Unida” com um modi�cador apropriado, 
se assim escolherem.)

a. A IMU tradicionalista será uma denominação glob-
al que manterá a postura actual da Disciplina em relação à 
prática da homossexualidade. Isso enfatizaria a unidade em 
torno da doutrina, missão e padrões, estrutura denominacio-
nal mais simples, maior �exibilidade local e discipulado re-
sponsável.

b. A IMU Centrista será uma denominação global que re-
moverá da Disciplina a linguagem e as proibições de “incom-
patibilidade” contra casamentos, ordenações e nomeações do 
mesmo sexo. As conferências anuais centristas e as congre-
gações locais tomariam suas próprias decisões em relação 
à ordenação e nomeação de pessoas homossexuais e à real-
ização de casamentos do mesmo sexo em suas conferências 
e congregações. Praticaria a fé com um espírito generoso, a 
enfatizar uma maior �exibilidade local, dentro de um profun-
do compromisso com o conexionalismo, a justiça social e o 
compromisso missionário que transforma o mundo para Jesus 
Cristo.

c. Uma denominação progressista pode ser forma-
da como uma denominação separada sob 2.d que inclua 
proteção em toda a igreja contra discriminação com base 
em raça, cor, gênero, origem nacional, capacidade, idade, 
estado civil, orientação sexual, identidade de gênero ou 
condição económica e que pratique a itinerância completa 
de pastores LGBTQIA+ e casamentos do mesmo sexo em 
todas as suas igrejas.

d. Outras Denominações podem ser formadas por um 
grupo de cinquenta (50) or igrejas locais ou mais ou por uma 
conferência anual ou mais. Será de responsabilidade dos líde-
res de qualquer grupo de igrejas ou de uma conferência anual 
que deseje formar outra denominação para desenvolver e pro-
mover a visão dessa denominação.

3. Nome e logotipo—É permitido a cada denominação 
formada sob este parágrafo, porém não é assim exigido, 
continuar a usar o nome “Igreja Metodista Unida” com um 
modi�cador apropriado para se distinguir de outras denom-
inações formadas abaixo e para proteger a propriedade in-
telectual da Igreja Metodista Unida e seus sucessores. É 
permitido a cada denominação formada sob este parágrafo, 
porém não sendo obrigatório, o uso do logotipo da cruz e da 
chama com modi�cações para se distinguir de outras denom-
inações formadas a seguir. O Conselho Geral de Finanças e 
Administração terá a responsabilidade contínua de adminis-
trar o nome “Igreja Metodista Unida” e as marcas registradas 
da Igreja Metodista Unida. Para efectivar essa intenção, evitar 
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confusões e proteger a propriedade intelectual, o Conselho 
Geral de Finanças e Administração garantirá que os nomes 
escolhidos pelas novas denominações não entrem em con�ito 
com o nome de outra denominação e que modi�cações de 
logotipo sejam su�cientes para distinguir cada logotipo uns 
dos outros.

4. Alinhamento padrão—A menos que especi�cado de 
outra forma nesse documento, caso uma conferência central 
ou anual não votar no alinhamento até a data especi�cada, 
essa conferência deverá, então, alinhar-se por padrão com 
IMU Centrista.

5. Formação nos Estados Unidos—O exposto a seguir 
será o processo para as igrejas nos EUA alinharem-se com as 
novas denominações.

a. Conferências Anuais—As Conferências Anuais po-
dem, por maioria simples de votos dos membros presentes 
e votantes em uma sessão regular ou convocada, optar por se 
alinhar com a IMU Tradicionalista, a IMU Centrista ou for-
mar ou se alinhar com outra denominação formada sob este 
parágrafo. A conferência anual deve considerar esta decisão 
mediante moção do plenário ou pode fazê-lo através de seus 
processos normais. A conferência anual também pode convo-
car uma sessão especial mediante moção do plenário. Quando 
uma conferência anual considerar mais de duas opções, e nen-
huma delas receber a maioria necessária, a conferência anual 
realizará um segundo turno das duas opções que receberem 
mais votos, de modo que uma delas receba a maioria.

i. Se a conferência anual não votar no alinhamento até 1º de 
janeiro de 2021, ela deverá, por padrão, alinhar-se com a IMU 
Centrista para �ns de representação nas Conferências Gerais 
inaugurais das novas denominações. As conferências anuais 
podem escolher um alinhamento diferente até, pelo menos, 31 
de Dezembro de 2028, sob as provisões desse parágrafo.

ii. Questões sobre pensões—Geralmente, as conferências 
anuais continuarão a ser responsáveis   pelas responsabilidades 
com pensões no âmbito do Programa de Segurança da Reforma 
do Clero, que é re�etido em ¶ 1504.1, como patrocinadores do 
plano. Se a conferência anual concordar em continuar a ser le-
galmente responsável por tais obrigações, não será necessário 
efetuar qualquer pagamento de passivos não �nanciados antes 
do alinhamento. A Junta Geral de Pensões e Benefícios de 
Saúde administrará as obrigações de pensão de acordo com 
outros parágrafos da Disciplina a tratar das questões sobre 
pensões. Além disso, para futuros benefícios do clero, as con-
ferências anuais alinhadas com a IMU Centrista continuarão 
como patrocinadores do Programa de Segurança de Reforma 
do Clero ou qualquer plano de reforma obrigatório aprovado 
pela Conferência Geral de 2020. Para futuros benefícios do 
clero, as conferências anuais alinhadas com a IMU tradicio-
nalista ou outras denominações formadas sob este parágrafo 
podem patrocinar planos de reformas oferecidos pela Junta 
Geral de Benefícios de Pensão e Saúde projetados para se 
ajustarem à sua política e capacidade.

iii. Membros equalizadores leigos—Para os �ns dessa 
decisão, todos os membros equalizadores leigos serão eleitos, 
conforme exigido por ¶ 32, e não nomeados. O número de 
membros leigos equalizadores eleitos por ou de qualquer car-
go não deve exceder o número de membros leigos regulares 
eleitos por esse cargo. A fórmula usada pela conferência an-
ual na eleição de membros leigos equalizadores será tornada 
pública antes da sessão anual da conferência em que a decisão 
sobre o alinhamento for tomada.

iv. Caso uma conferência anual �zer uma votação sobre 
alinhamento, não será necessária uma votação subsequente 
para considerar a alteração de seu alinhamento até que pelo 
menos quarenta e dois (42) meses se passaram desde a 
votação anterior.

b. Igrejas Locais—As igrejas locais nos EUA que discord-
em do alinhamento de sua conferência anual podem, por sim-
ples maioria de votos dos membros professantes presentes e 
votação em um cargo regular ou convocado ou conferência de 
igreja optar por se alinhar com uma denominação não escolhi-
da por sua conferência anual ou juntar-se a cinquenta (50) ou 
mais outras igrejas locais na formação de outra denominação 
do Metodismo Unido. As igrejas que não votarem perman-
ecerão, por padrão, em sua conferência anual, independente-
mente do alinhamento escolhido pela conferência. As igrejas 
locais que retirarem-se para tornar-se independentes devem 
usar o processo estabelecido em ¶2553, que deve incluir o 
pagamento antecipado de sua parcela dos passivos de pensões 
não �nanciados, determinados em ¶ 1504.23.

i. Quando uma igreja local considerar mais de duas 
opções, e nenhuma delas receber a maioria necessária, a igre-
ja realizará um segundo turno das duas opções que receberem 
mais votos, de modo que uma delas receba a maioria.

ii. As igrejas locais que desejam tomar uma decisão ime-
diata sobre o alinhamento com uma nova denominação po-
dem fazê-lo em ou após 1º de julho de 2020. As igrejas locais 
também podem tomar essa decisão após a sua conferência an-
ual. De modo a ser representada nas Conferências Gerais in-
augurais das novas denominações, as igrejas locais devem vo-
tar antes de 1º de julho de 2021. As igrejas poderão escolher 
um alinhamento diferente até, pelo menos, 31 de Dezembro 
de 2028, sob as provisões desse parágrafo.

iii. Independentemente de outras disposições da 
Disciplina que não estejam na Constituição, a aprovação da 
conferência anual não será necessária para nenhuma igreja 
que optar por retirar-se da conferência anual a �m de alin-
har-se com uma denominação diferente formada sob este 
parágrafo, nem a a conferência anual tem autoridade para 
impedir as igrejas que desejam escolher uma denominação 
diferente, desde que as condições para retirada especi�cadas 
nesse parágrafo sejam cumpridas. 

iv. Propriedade—A igreja local deve reter todas as suas 
propriedades, activos e passivos (excepto passivos de pensão) 
na denominação com a qual alinha-se, seja por opção ou 
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por padrão. A cláusula de con�ança (¶ 2501) será suspensa 
para os propósitos desses realinhamentos, porém, continuará 
a ser aplicada às igrejas locais alinhadas por escolha ou pa-
drão com a IMU Centrista. A aplicação de qualquer cláusula 
análoga às igrejas locais alinhadas com a IMU tradicionalista 
ou outra denominação dependerá da doutrina e das leis da 
igreja adoptadas pela denominação com a qual a igreja está 
alinhada.

v. Passivos de Pensão—A Junta Geral de Benefícios de 
Pensão e Saúde redistribuirá os passivos de pensão relacio-
nados ao realinhamento de igrejas locais e clérigos que os 
serviram, de acordo com os termos de outros parágrafos do 
Livro da Disciplina que abordam as obrigações de pensão 
para realinhar igrejas locais conferências (por ex., ¶ 2555) 
ou por meio de um processo administrativo pelo qual a Junta 
Geral de Benefícios de Pensão e Saúde seja capaz de redis-
tribuir responsabilidades e activos com base nas transferên-
cias de igrejas e clérigos locais entre os patrocinadores do 
plano.

vi. Caso uma igreja local �zer uma votação sobre alin-
hamento, não será necessária uma votação subsequente para 
considerar a alteração de seu alinhamento até que, pelo menos, 
trinta e seis (36) meses se passaram desde a votação anterior.

6. Formação fora dos Estados Unidos—O exposto a se-
guir será o processo para as igrejas nas conferências centrais 
alinharem-se com as novas denominações.

a. Conferências Centrais—Não obstante os termos de  
¶ 572 ou outras disposições da Disciplina não na Constituição, 
as conferências centrais podem, por maioria simples de votos 
dos membros presentes e votantes em uma sessão regular ou 
convocada, optar por alinhar-se com a IMU Tradicionalista, 
a IMU Centrista ou formar ou alinhar-se com outra denomi-
nação formada sob este parágrafo. A conferência central deve 
considerar esta decisão mediante moção do plenário ou pode 
fazê-lo através de seus processos normais. A conferência cen-
tral também pode convocar uma sessão especial mediante 
moção do plenário. Quando uma conferência central consid-
erar mais de duas opções, e nenhuma delas receber a maioria 
necessária, a conferência central realizará um segundo turno 
das duas opções que receberem mais votos, de modo que uma 
delas receba a maioria.

Se a conferência central não votar no alinhamento até 
31 de março de 2021, ela deverá, por padrão, alinhar-se 
com a IMU Tradicionalista para �ns de representação nas 
Conferências Gerais inaugurais das novas denominações. As 
conferências centrais podem escolher um alinhamento difer-
ente até, pelo menos, 31 de Dezembro de 2028, sob as pro-
visões desse parágrafo.

b. Conferências Anuais—Não obstante os termos de  
¶ 572 ou outras disposições da Disciplina não na Constituição, 
as conferências anuais que discordam da decisão de suas 
conferências centrais podem, por maioria simples de votos 
dos membros presentes e votantes em uma sessão regular ou 

convocada, optar por formar ou alinhar-se com outra denom-
inação formada sob este parágrafo do que a escolhida pela 
conferência central. A conferência anual deve considerar esta 
decisão mediante moção do plenário ou pode fazê-lo através 
de seus processos normais. A conferência anual também pode 
convocar uma sessão especial mediante moção do plenário. 
Quando uma conferência anual considerar mais de duas 
opções, e nenhuma delas receber a maioria necessária, a con-
ferência anual realizará um segundo turno das duas opções 
que receberem mais votos, de modo que uma delas receba a 
maioria.

i. Se a conferência anual não votar no alinhamento até 
30 de junho de 2021, ela deverá, por padrão, alinhar-se com a 
denominação ou opção escolhida por sua conferência central 
para �ns de representação nas Conferências Gerais inaugu-
rais das novas denominações. As conferências anuais podem 
escolher um alinhamento diferente até, pelo menos, 31 de 
Dezembro de 2028, sob as provisões desse parágrafo.

ii. Membros equalizadores leigos—Para os �ns dessa de-
cisão, todos os membros equalizadores leigos serão eleitos, 
conforme exigido por ¶ 32, e não nomeados. O número de 
membros leigos equalizadores eleitos por ou de qualquer car-
go não deve exceder o número de membros leigos regulares 
eleitos por esse cargo. A fórmula usada pela conferência an-
ual na eleição de membros leigos equalizadores será tornada 
pública antes da sessão anual da conferência em que a decisão 
sobre o alinhamento for tomada.

iii. Caso uma conferência anual �zer uma votação so-
bre alinhamento, não será necessária uma votação subse-
quente para considerar a alteração de seu alinhamento até que 
pelo menos quarenta e dois (42) meses se passaram desde a 
votação anterior.

iv. A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde é 
instruída e autorizada a alterar o Plano Episcopal Global de 
Pensões, conforme necessário, a responder pelas mudanças 
no alinhamento das conferências centrais e dos bispos da con-
ferência central.

c. Igrejas Locais—As igrejas locais nas conferências cen-
trais que discordem do alinhamento de sua conferência anual 
podem, por simples maioria de votos dos membros profes-
santes presentes e votar em um cargo regular ou convocado 
ou conferência de igreja optar por se alinhar com uma denom-
inação não escolhida por sua conferência anual ou juntar-se 
a cinquenta (50) ou mais outras igrejas locais na formação 
de outra denominação do Metodismo Unido. As igrejas que 
não votarem permanecerão, por padrão, em sua conferência 
anual, independentemente do alinhamento escolhido pela 
conferência. As igrejas locais que retirarem-se para tornarem-
se independentes devem usar o processo estabelecido em 
¶ 2553, que inclui o pagamento antecipado de certas respons-
abilidades, na medida em que seja aplicável fora dos EUA.

i. Quando uma igreja local considerar mais de duas 
opções, e nenhuma delas receber a maioria necessária, a 
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igreja realizará um segundo turno das duas opções que rece-
berem mais votos, de modo que uma delas receba a maioria.

ii. Independentemente de outras disposições da Disciplina 
que não estejam na Constituição, a aprovação da conferência 
anual não será necessária para nenhuma igreja que optar por 
retirar-se da conferência anual a �m de alinhar-se com uma 
denominação diferente formada sob este parágrafo, nem a a 
conferência anual tem autoridade para impedir as igrejas que 
desejam escolher uma denominação diferente, desde que as 
condições para retirada especi�cadas nesse parágrafo sejam 
cumpridas. 

iii. As igrejas locais que desejam tomar uma decisão 
imediata sobre o alinhamento com uma nova denominação 
sob esse parágrafo podem fazê-lo em ou após 1º de julho de 
2020. As igrejas locais também podem tomar essa decisão 
após a sua conferência anual. De modo a ser representada nas 
Conferências Gerais inaugurais das novas denominações, as 
igrejas locais devem votar antes de 1º de setembro de 2021. 
As igrejas poderão escolher um alinhamento diferente até, 
pelo menos, 31 de Dezembro de 2028, sob as provisões desse 
parágrafo.

iv. Propriedade—A igreja local deve reter todas as suas 
propriedades, activos e passivos na denominação com a qual 
alinha-se, seja por opção ou por padrão. A cláusula de con�-
ança (¶ 2501) será suspensa para os propósitos desses realin-
hamentos, porém, continuará a ser aplicada às igrejas locais 
alinhadas por escolha ou padrão com a IMU Centrista, porém, 
apenas na medida em que for aplicável de acordo com o Livro 
da Disciplina e a lei local. A aplicação de qualquer cláusula 
análoga às igrejas locais alinhadas com a IMU tradicionalista 
ou outra denominação dependerá da doutrina e das leis da 
igreja adoptadas pela denominação com a qual a igreja local 
está alinhada, e das leis exclusivas dos países e jurisdições 
seculares nas quais as igrejas locais , conferências anuais e 
conferências centrais estão localizadas.

v. Caso uma igreja local �zer uma votação sobre alin-
hamento, não será necessária uma votação subsequente 
para considerar a alteração de seu alinhamento até que, pelo 
menos, trinta e seis (36) meses se passaram desde a votação 
anterior.

7. Implementação Interina—Qualquer conferência ou 
igreja local que vote em alinhamento deve especi�car como 
parte dessa ação a data em que entrará em vigor. Quando 
conferências centrais, conferências anuais e igrejas locais vo-
tam para o alinhamento com uma denominação, elas podem 
começar a operar de acordo com os requisitos e a estrutu-
ra dessa denominação em ou após 1º de agosto de 2020, em 
caráter provisório. 

a. As conferências anuais, igrejas locais e clérigos que 
optarem por estar em alinhamento com uma denominação 
diferente da IMU Tradicionalista serão isentos durante o 
período intermediário, após a suspensão da Conferência Geral 
2020 para o início das novas denominações, das disposições 

da Disciplina a proibir casamentos do mesmo sexo e a or-
denação, nomeação ou consagração de homossexuais que 
declararam-se praticantes.

b. A IMU Tradicionalista interina funcionará sob o guar-
da-chuva e a autoridade do grupo de liderança que desenvolve 
e promove sua visão.

c. A IMU Centrista interina funcionará, como uma suces-
sora da Igreja Metodista Unida, para as unidades constitu-
intes que estão a realinhar-se por opção ou por padrão com a 
IMU Centrista, nos termos do Livro da Disciplina Metodista 
Unido e de suas estruturas existentes, excepto conforme esta-
belecido sob o subparágrafo 12, abaixo, e excepto que estaria 
explicitamente isenta de todas as restrições relacionadas a ho-
mossexuais praticantes de pro�ssão ou casamentos do mesmo 
sexo. O clero a servir nessas igrejas ou em nas conferências 
anuais também estaria isento. Todas as reclamações, proces-
sos administrativos ou judiciais ou ações disciplinares rela-
cionadas a essas restrições serão suspensas na IMU Centrista 
interina, a partir da data em que conferências, igrejas locais 
ou clérigos designarem seu alinhamento até 1 de janeiro de 
2022, data em que no qual a IMU Centrista torne-se total-
mente operacional.

d. Qualquer outra denominação formada de acordo com 
este parágrafo funcionará durante o período intermediário 
sob o guarda-chuva e a autoridade do grupo de liderança que 
desenvolver e promover sua visão (¶ 2556.2).

e. As distribuições serão pagas às novas denominações 
pelas congregações e conferências alinhadas com elas nesse 
meio-tempo. As distribuições gerais da igreja continuarão 
a ser pagas por todas as denominações até 31 de dezembro 
de 2020. As novas denominações provisórias assumirão a 
responsabilidade pelas despesas de conexão dentro de cada 
denominação a partir de 1 de janeiro de 2021.

8. Alinhamento do Clero—Por padrão, o clero deve estar 
em alinhamento com a denominação escolhida por sua con-
ferência anual. Os clérigos que desejam estar em alinhamento 
com uma denominação diferente daquela escolhida em sua 
conferência anual devem noti�car seu bispo e a liderança da 
denominação com a qual desejam alinhar-se. De modo a ser 
representada nas Conferências Gerais inaugurais das novas 
denominações, o clero deve fazer essa noti�cação antes de 1º 
de julho de 2021. O clero pode, posteriormente, alterar as de-
nominações com base nos processos adoptados pela denom-
inação desejada.

a. Nomeações—Caso a nomeação actual da igreja local 
do clérigo decidir alinhar-se com a mesma denominação que 
o clérigo, é recomendável que a nomeação continue, sempre 
que possível, até pelo menos 1 de janeiro de 2022, a data 
efetiva �nal das novas denominações. Posteriormente, a no-
meação do clérigo deve ser determinada de acordo com o pro-
cesso adoptado pelas novas denominações. 
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Caso a nomeação actual da igreja local do clérigo não 
esteja em alinhamento com a mesma denominação que o 
clérigo, o actual bispo do clérigo e a liderança das denom-
inações envolvidas devem consultar sobre uma possível 
nomeação. Com a aprovação da liderança da denominação 
escolhida da igreja e da denominação escolhida pelo cléri-
go, uma nomeação de transição pode ser de�nido, na ig-
reja local actual ou em outro local fora da denominação 
escolhida pelo clérigo. Quando um clérigo serve uma no-
meação transitória fora de sua denominação escolhida, o 
clérigo deve cumprir e satisfazer os padrões e requisitos 
da denominação na qual ele é designado a servir. As con-
versações devem continuar entre os líderes relevantes, com 
o objetivo de encontrar uma nomeação para o clérigo na 
denominação escolhida, a �m de garantir a segurança da 
nomeação, quando necessário.

b. Pensões—Geralmente, os benefícios de pensão 
auferidos por clérigos na Igreja Metodista Unida pelo 
serviço nos Estados Unidos devem permanecer intactos por 
meio desses realinhamentos, reatribuídos pela Junta Geral 
de Pensão e Benefícios de Saúde para as conferências anu-
ais ou outras organizações, em qualquer denominação a que 
se associem, no entanto, sujeito aos termos do Programa 
de Segurança da Reforma do Clero e a outros parágrafos 
do Livro da Disciplina, segundo os quais a Conferência 
Geral ordenou e autorizou a Junta Geral de Pensão e de 
Benefícios Saúde a administrar questões de pensão. No 
evento de conferências anuais ou áreas episcopais nas con-
ferências centrais que actualmente são cobertas pelo mes-
mo plano de pensão alinharem-se a várias denominações 
Metodistas Unidas, a Junta Geral de Pensão e Benefícios de 
Saúde deve auxiliar essas conferências ou áreas episcopais 
na distribuição dos activos e passivos de pensão com base 
em seus novos alinhamentos.

c. Candidatos—Recomenda-se que os candidatos que 
estejam no processo de licenciamento, comissionamento ou 
ordenação sejam bene�ciados nesse ponto do processo, in-
dependentemente da denominação com a qual desejam alin-
har-se, para que não precisem repetir os requisitos para licen-
ciamento ou ordenação. As Juntas do Ministério Ordenado 
encaminharão prontamente os documentos e os arquivos dos 
candidatos ao órgão competente da nova denominação, quan-
do solicitado por escrito pelo candidato.

9. Alinhamento dos Bispos—Bispos activos e reforma-
dos deverão por padrão alinharem-se com a IMU Centrista. 
Os bispos que desejam estarem em alinhamento com 
uma denominação diferente devem noti�car o presiden-
te do Conselho dos Bispos e a liderança da denominação 
com a qual desejam se alinhar antes de 1º de julho de 
2021. O serviço de bispos activos em cada uma das novas 

denominações dependerá das disposições adoptadas pela 
denominação.

10. Eleição dos Bispos em 2020—As disposições de 
reforma obrigatória para todos os bispos activos no momento 
serão suspensas até 1º de setembro de 2022. Os bispos que 
desejam reformar-se podem fazê-lo, mas não são obrigados 
a tal. Os bispos reformados serão designados pelo Conselho 
dos Bispos, de acordo com ¶49, para dar liderança residen-
cial e presidencial para conferências anuais na IMU Centrista, 
quando necessário, em caráter provisório. 

As conferências jurisdicionais podem optar por não ele-
ger os bispos em 2020, reunindo-se para a eleição de bispos 
em 2021 ou 2022 como parte da IMU Centrista, governada 
pelas disposições estabelecidas na Conferência Geral especial 
inaugural para esta denominação. Isso permite uma corre-
spondência adequada do número de bispos com a necessidade 
nas novas condições. 

As conferências centrais podem eleger os bispos em 
2020-21, conforme necessário e determinado pelas conferên-
cias centrais, com base no número de bispos distribuídos a 
cada conferência central pela Conferência Geral de 2020.

Os bispos nas outras denominações, caso essas denom-
inações optarem por ter bispos ou um episcopado, serão 
eleitos e designados de acordo com as disposições dessas de-
nominações.

11. A�liação Institucional—a. As instituições ou pro-
priedades pertencentes ou controladas por, associadas ou 
a�liadas a uma conferência anual continuarão sendo per-
tencentes, controladas ou associadas ou a�liadas a essa con-
ferência anual na denominação por ela escolhida, a menos 
que a instituição esteja autorizada e mude sua a�liação ou 
tome medidas para tornar-se independente, de acordo com 
seu próprio estatuto. 

b. As instituições ou propriedades pertencentes ou con-
troladas ou associadas ou a�liadas a uma jurisdição ou con-
ferência central pertencem à denominação escolhida pela 
maioria das conferências anuais nessa jurisdição ou conferên-
cia central, a menos que a instituição esteja autorizada e mude 
sua a�liação ou tome medidas para tornar-se independente de 
acordo com seu próprio estatuto social.

12. Agências da Igreja Geral—a. Não obstante os out-
ros parágrafos do Livro da Disciplina, o Conselho Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde(¶ 1501 et seq.), a Comissão 
de Socorro Metodista Unida (¶ 1315 et seq.), as Mulheres 
Metodistas Unidas, Inc. (¶ 1901 et seq.), a Comissão Geral 
dos Homens Metodistas Unidos (¶ 2301 et seq.), e Editora 
Metodista Unida (¶ 1601 et seq.) estão autorizados a tomar 
medidas, o quanto for necessário, para existir como empre-
sas sem �ns lucrativos no estado de seu domicílio e como or-
ganizações isentas de impostos 501(c)(3) com a propriedade 
corporativa de todos os seus activos e passivos, não obstante 
¶ 2501. Cada uma dessas organizações deve estar autoriza-
da e habilitada a alterar seus estatutos para estabelecer e 
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formar seus próprios conselhos de administração auto-per-
petuantes, não estando mais sujeitos aos parágrafos do Livro 
da Disciplina que governam os conselhos das agências. 
Elas devem continuar, desde o início, a cumprir sua missão 
como originalmente estabelecida pela Associação Geral, 
dentro de seu objetivo de isenção de impostos corporativos. 
Essas agências serão consideradas pela Conferência Geral 
como sucessoras legais das agências existentes na Igreja 
Metodista Unida, e é convicção da Igreja Metodista Unida 
que essas organizações têm laços associativos, históricos 
e eclesiásticos entre si e com a histórica Igreja Metodista 
Unida e seus antecessores. Cada organização está autorizada 
a servir qualquer denominação formada sob este parágrafo 
que deseje receber serviços a partir dela. Cada uma deve 
ser incentivada a manter os laços eclesiásticos com todas as 
denominações aqui formadas, por ex., através do estabelec-
imento de referências a cada um dos documentos o�ciais de 
cada nova denominação, a eleger os directores do conselho 
que são membros professos de cada denominação e a man-
ter outros laços missionários, a serem considerados como 
auxiliares integrados das denominações que servem. Cada 
uma permanecerá responsável perante a Conferência Geral, 
porém, apenas pelos serviços prestados a IMU Centrista, 
e deverá ser responsável à mais alta conferência legislati-
va de outras novas denominações apenas pelos serviços 
prestados a cada um. Os termos dos parágrafos do Livro da 
Disciplina que regem essas agências, sob a respectiva seção 
da Disciplina, e os ¶ 700s devem ser alterados para estar 
em conformidade e estar em harmonia com os termos desse 
parágrafo.

b. A Comissão Geral de Arquivos e História será reno-
meada como “O Instituto de Arquivos e História Metodista 
Unido” e terá suas instalações em uma instituição Metodista 
Unida (por ex., um seminário) conforme negociado pelo 
conselho da comissão e pela instituição, com a aprovação 
do Conselho dos Bispos. A comissão reterá todos os 
seus activos e passivos e receberá apoio �nanceiro por meio 
de modesto �nanciamento de todas as denominações for-
madas neste parágrafo, distribuídas proporcionalmente en-
tre eles.

c. Todas as outras juntas e agências gerais da igreja con-
tinuarão na IMU Centrista sob o actual Livro da Disciplina, 
sujeitas a novas reformas e reestruturações possíveis por essa 
nova denominação. Elas devem ser �nanceiramente apoiadas 
e responsáveis   pela IMU Centrista, mas também podem con-
tratar para oferecer seus serviços a outras denominações for-
madas sob esse parágrafo.

d. Distribuição de Activos—A Conferência Geral, por 
meio deste, estabelece o processo de distribuição de bens 
da igreja em geral entre as denominações formadas neste 
parágrafo, para �nanciar a transição para novas denominações 

e ser dedicado aos propósitos missionários de cada denomi-
nação a partir de então. (OBS.: grupos diferentes poderiam 
enviar propostas diferentes sobre como os activos seriam dis-
tribuídos, com a Conferência Geral a tomar a decisão �nal 
sobre o processo.)

13. Financiamento da Conferência Central—A 
Conferência Geral estabelece o objectivo de manter os actu-
ais níveis de �nanciamento para as operações e ministérios 
da conferência central até o quadriênio 2021-24, �nancia-
do por todas as denominações formadas sob esse parágrafo. 
O Conselho Geral de Finanças e Administração compilará 
uma lista de �nanciamento de repartição para operações e 
ministérios da conferência central no orçamento de 2017-20 
e repartirá esse montante para as várias denominações anual-
mente ao longo do quadriénio, ajustando-se às �utuações dos 
membros à medida que o processo de alinhamento continuar. 
Essas repartições da conferência central devem ser listadas 
separadamente, para que cada igreja local possa determinar 
quanto de sua repartição será destinada a essa repartição da 
conferência central. O apoio de repartição para os bispos 
da conferência central também deverá ser listado separa-
damente, mesmo se for aprovado pelo Fundo Episcopal. O 
Conselho Geral de Finanças e Administração administrará 
os fundos recebidos e os distribuirá pro rata ou da forma 
que tenha sido o padrão histórico. Além disso, todas as de-
nominações são incentivadas a continuar a apoiar o Avanço 
Especial e outros projectos de missão nas conferências 
centrais.

14. Relação contínua—Todas as denominações forma-
das nesae parágrafo podem participar como membros do 
Conselho Metodista Mundial e da Comissão Pan-Metodista. 
O relacionamento contínuo entre as várias denominações 
pode ser recordado em uma concordata da aliança, ou em 
outra forma de acordo ecuménico negociado em uma base 
bilateral ou multilateral após a data de efectividade de cada 
denominação (1º de janeiro de 2022 ou mais tarde).

15. Conferências Gerais Inaugurais—A IMU Centrista 
realizará uma Conferência Geral especial como sua 
Conferência Geral inaugural durante o outono de 2021. 
Outras denominações formadas sob este parágrafo são in-
centivadas a realizar uma Conferência Geral inaugural a ser 
agendada para o outono de 2021. As denominações que não 
estiverem prontas a serem formadas naquela ocasião podem 
realizar uma Conferência Geral inaugural em uma data pos-
terior, com uma data totalmente efectiva para a denominação 
estabelecida por aquela Conferência Geral. 

a. A IMU Centrista realizará uma Conferência Geral es-
pecial convocada para discutir a remoção formal de todas 
as proibições relacionadas a pessoas LGBTQ e de�nir ain-
da sua posição relacionada ao ministério com e inclusão de 
pessoas LGBTQ. Essa Conferência Geral especial também 
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levaria em consideração a reestruturação da denominação 
Centrista à luz das conferências anuais e das igrejas locais 
que já não fazem parte da IMU Centrista. As conferências 
anuais da IMU Centrista, inclusive aquelas que poderão ser 
reformadas pelas jurisdições após realinhamentos da con-
ferência anual, elegerão os delegados para a sessão especial 
em 2021, sob os termos do Livro da Disciplina, particular-
mente na substituição dos delegados que perderam a elegi-
bilidade por não serem mais membros de uma conferência 
anual da IMU ou igreja local como resultado de realinham-
entos.

b. A IMU Tradicionalista e outras denominações re-
alizarão sua Conferência Geral inaugural para adoptar os 
documentos regentes que governariam o trabalho dessas de-
nominações. A representação será eleita de acordo com suas 
regras associativas ou com a doutrina adoptada, por ex., pelas 
conferências anuais que optarem por estarem a�liadas à de-
nominação e também por grupos de igrejas e clérigos locais 
que formarem-se nas áreas em que sua conferência anual es-
tiver a�liada a outra denominação.

c. A data de entrada em vigor das novas denominações 
será 1º de janeiro de 2022 ou uma data posterior determinada 
por cada denominação.

16. Sucessão Legal—Para �ns de questões legais, como 
pensões e activos, todas as denominações formadas sob este 
parágrafo serão consideradas sucessoras legais da Igreja 
Metodista Unida quanto às partes dela associadas às novas 
denominações ou organizações que as alinham ou associ-
am-se a elas. A IMU Centrista herdará o Livro da Disciplina 
actual com as modi�cações que escolher realizar. Outras de-
nominações podem tomar emprestado as disposições e a lin-
guagem do Livro da Disciplina sem que esse empréstimo seja 
considerado uma violação dos direitos autorais. Além disso, 
todas as denominações formadas nesse parágrafo têm vín-
culos associativos, históricos e eclesiásticos entre si e com a 
histórica Igreja Metodista Unida e seus antecessores.

17. Separabilidade—Caso uma disposição desse 
parágrafo seja considerado inconstitucional, qualquer 
outra disposição não dependente sob aquela disposição 
será separável e implementada conforme aprovada pela 
Conferência Geral.

18. Prevalência e data de entrada em vigor—Todas as 
disposições desse parágrafo entrarão em vigor no encerra-
mento da Conferência Geral de 2020. Todas as disposições 
desse parágrafo prevalecerão sobre as disposições divergentes 
no Livro da Disciplina não na Constituição.

¶2500.

Número da petição: 20735-CO-¶2500-G; Cook, Beth Ann – 
Logansport, IN, EUA. 

Processo de des�liação (Saída Graciosa 
Aprovada na CG de 2019)

Se a regra ¶ 2553 do Conselho Judicial for inválida, criar 
Nova ¶ como a seguir:

Secção VIII. Des�liação de Igrejas Locais Devido a 
Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana.

Des�liação de Uma Igreja Local Devido a Problemas 
Relacionados com a Sexualidade Humana—1. Base—Devido 
ao profundo con�ito com a Igreja Metodista Unida sobre os 
problemas da sexualidade humana, uma igreja local terá o di-
reito limitado, de acordo com as disposições deste parágrafo, 
a des�liar-se da denominação por motivos de consciência rel-
ativamente a uma alteração nos requisitos e disposições do 
Livro da Disciplina relacionado com a prática da homossexu-
alidade ou a ordenação ou casamento de homossexuais prati-
cantes como resolvido e adoptado pela Conferência Geral de 
2019 ou as acções ou inacções da sua conferência anual rela-
cionada com estes assuntos. 

2. Limites de tempo—A escolha de uma igreja local de 
des�liar-se da Igreja Metodista Unida de acordo com este 
parágrafo será efectuada a tempo su�ciente para que o pro-
cesso de saída esteja completo antes de 31 de Dezembro de 
20253. As disposições do ¶ 2553 expiram a 31 de Dezembro 
de 2023 e não serão usadas após essa data. 

3. Processo de tomada de decisão—A conferência da 
igreja será realizada de acordo com ¶ 248 e será realizada 
no prazo de cento e vinte (120) dias após o superintendente 
de distrito solicitar a conferência de igreja. Além das dis-
posições do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso am-
plo aos membros professantes da igreja local relativamente 
à hora e local de uma conferência de igreja efectuada para 
este efeito e para usar todos os meios necessários, incluin-
do comunicação electrónica onde possível para comunicar. 
A decisão de des�liar da Igreja Metodista Unida tem de ser 
aprovada por um voto de maioria de dois terços (2/3) dos 
membros professantes da igreja local presentes na conferên-
cia de igreja.

4. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para se 
des�liar da Igreja Metodista Unida, os termos e condições 
para essa des�liação serão estabelecidos pela junta de cura-
dores da conferência anual aplicável, com orientação do 
gabinete, tesoureiro da conferência anual, responsável de 
benefícios da conferência anual, o director de ministérios 
conexionais e o chanceler da conferência anual. Os termos 
e condições, incluindo a data de entrada em vigor da des�l-
iação, serão introduzidos num Acordo de Des�liação entre a 
conferência anual e os �duciários da igreja local, actuando 
em nome dos membros. Esse acordo tem de estar de segundo 
as seguintes disposições: 
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a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação. O Conselho 
Geral de Finanças e Administração desenvolverá uma forma 
padrão para os Acordos de Des�liação segundo este parágrafo 
para proteger a Igreja Metodista Unida como de�nido no ¶ 
807.9. O acordo incluirá um reconhecimento da validade e 
aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante a libertação da pro-
priedade. As conferências anuais podem desenvolver termos 
padrão adicionais que não sejam inconsistentes com a forma 
padrão deste parágrafo.

b) Contribuições. A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas pelos doze (12) meses 
anteriores à des�liação, bem como doze (12) meses adiciona-
is de contribuições. 

c) Propriedade. Uma igreja local que se des�lie terá o 
direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível e in-
tangível. Todas as transferências serão efectuadas antes da 
des�liação. Todos os custos para a transferência de título ou 
outro trabalho legal serão suportados pela igreja local que se 
des�lia. 

d) Responsabilidades das Pensões. A igreja local con-
tribuirá a responsabilidade de levantamento numa quantia 
igual à sua quota proporcional de quaisquer obrigações de 
pensão não �nanciadas à conferência anual. A Junta Geral de 
Pensão e Benefícios de Saúde determinará as obrigações de 
�nanciamento agregadas da conferência anual usando fac-
tores de mercado semelhantes a um prestador de anuidades 
comercial, a partir das quais a conferência anual determinará 
a quota-parte da igreja local. 

e) Outras Responsabilidades. A igreja local irá satisfazer 
todas as outras dividas, empréstimos e responsabilidades, ou 
atribuirá e transferirá as mesmas para a nova entidade, antes 
da des�liação.

f) Termos de Pagamento. O pagamento ocorrerá antes da 
data efectiva de saída. 

g) Igrejas Des�liadas Continuam como Patrocinadoras 
do Plano dos Planos da Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. A Igreja Metodista Unida acredita que uma igre-
ja local que se des�lie de acordo com ¶ 2553 continuará a 
partilhar ligações religiosas comuns e crenças com a Igreja 
Metodista Unida com base na teologia e tradição Wesleyana 
e raízes Metodistas, excepto se a igreja local expressar o con-
trário. Como tal, uma igreja local que se des�lie de acordo 
com ¶ 2553 continuará a ser elegível para patrocinar os planos 
de benefício de funcionário voluntários através da Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde de acordo com ¶ 1504.2, 
sujeito aos termos e condições aplicável dos planos.

h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em consid-
eração das disposições deste parágrafo, a conferência anual 
aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que possa 

ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida habitualmente referi-
dos como cláusula de �deicomisso, ou segundo o acordo.

Fundamentação:
O Conselho Judicial está a rever ¶ 2553. O número de 

irregularidades de voto excede a margem para substituir o 
relatório da minoria para 90066 (402-400). Estou a submeter 
novamente isso a CG de 2020 para certi�car que está dis-
ponível, se necessário.

¶2553.

Número de petição: 20150-CO-¶2553-G; Dotson, Junius - 
Nashville, TN, EUA. 

IMU da Próxima Geração N.º 14—Igrejas 
Locais que Terminam Relacções Conexionais 

com a Igreja Metodista Unida

Emendar, em vigor a partir do fecho da Conferência 
Geral de 2020, Capítulo Seis, Propriedade da Igreja, ao 
eliminar a actual Secção VIII., Des�liação de Igrejas Locais 
por Questões Relacionadas com a Sexualidade Humana, e o 
¶ 2553 na íntegra e ao adicionar uma nova Secção VIII., 
Igrejas Locais que Mudam ou Terminam as Suas Relacções 
com a Igreja Metodista Unida, adicionando em seguida um 
novo ¶ 2553 como se segue:

¶ 2553. Igrejas Locais que Terminam as Suas Relacções 
Conexionais com a Igreja Metodista Unida 

1. Base—Dado o actual con�ito profundo dentro da 
Igreja Metodista Unida em torno de questões de sexualidade 
humana, uma igreja local terá o direito limitado, ao abrigo 
do disposto no ¶ 2553, de terminar a sua relação conexional 
com a Igreja Metodista Unida por motivos de consciência em 
torno de questões de sexualidade humana conforme re�ecti-
do no Livro da Disciplina e nos Princípios Sociais, na apli-
cação das disposições do Livro da Disciplina relativamente 
a questões de sexualidade humana, nas acções  ou inacções  
da Conferência Geral de 2019 ou 2020 relacionadas com 
questões de sexualidade humana ou nas acções  ou inacções  
da conferência anual ou conferência jurisdicional na qual a 
igreja local se localiza relativamente a essas questões na se-
quência da Conferência Geral de 2019 ou 2020. 

2. Limites de Tempo—A escolha de uma igreja local de 
terminar a sua relação conexional ao abrigo do ¶ 2553 será 
feita com tempo su�ciente para que o processo esteja con-
cluído até 31 de dezembro de 2025. As disposições do ¶ 2553 
expiram a 31 de dezembro de 2025 e não serão usadas após 
essa data. 

3. Processo de Tomada de Decisões da Igreja Local—
a) Se o conselho de uma igreja local determinar que esta 

pretende terminar a sua relação com a Igreja Metodista Unida 
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ao abrigo do ¶ 2553, o conselho dessa igreja deverá subme-
ter um pedido ao superintendente distrital. O superintendente 
distrital deverá, no prazo de trinta (30) dias após a receção 
do pedido, convocar uma conferência de igreja ao abrigo do 
¶ 248 exclusivamente para a �nalidade de decidir se a igreja 
local pretende terminar a sua relação conexional com a Igreja 
Metodista Unida.  

b) A decisão de terminar a relação conexional da igreja 
local com a Igreja Metodista Unida tem de ser aprovada por 
um voto de maioria de dois terços (2/3) dos membros profes-
santes da igreja local presentes e votantes na conferência de 
igreja. 

c) Uma conferência de igreja para a �nalidade identi�-
cada neste parágrafo será convocada e realizada de acordo 
com as disposições dos ¶¶ 246 e 248, excepto pela aplicação 
dos seguintes requisitos, não obstante qualquer disposição em 
contrário, nos ¶¶ 246 ou 248.

i. A conferência de igreja será realizada no prazo de cen-
to e vinte (120) dias após o superintendente distrital a con-
vocar. 

ii. Mediante aviso prévio da hora, local e �nalidade 
da conferência de igreja, além das disposições do ¶ 246.8, 
serão envidados esforços para avisar amplamente os mem-
bros professantes e para EUAr todos os meios necessários, 
incluindo comunicação eletrónica onde possível para co-
municar. 

iii. Ao abrigo das disposições do ¶ 246.7, a �nalidade 
da conferência de igreja será indicada na convocação e tem 
de incluir a(s) recomendação(ões) do conselho da igreja, as 
disposições e os termos deste parágrafo e os termos padrão 
de acordos de separação da Igreja Metodista Unida e da con-
ferência anual.  

4. Processo Após a Votação da Igreja Local—Se uma ig-
reja local votar pela separação e pelo �m de qualquer relação 
com a Igreja Metodista Unida, aplicam-se as seguintes dis-
posições deste ¶ 2553.  

5. Acordo e Termos de Separação—Se uma igreja local 
votar pela separação da Igreja Metodista Unida, os termos 
e condições dessa separação serão estabelecidos pela junta 
de curadores da conferência anual aplicável, com o parecer 
do bispo e do gabinete, do tesoureiro da conferência anual, 
do responsável de benefícios da conferência anual, do dire-
tor de ministérios conexionais e do chanceler da conferência 
anual. Os termos e condições, incluindo a data de entrada 
em vigor da separação, serão introduzidos num acordo de 
separação vinculativo entre a conferência anual e os cura-
dores da igreja local, atuando em nome dos membros. O 
acordo de separação tem de ser consistente com as seguintes 
disposições:

a) Termos Padrão de Acordos de Separação—O 
Conselho Geral de Finanças e Administração desenvolverá 
uma forma padrão para os acordos de separação ao abrigo 

deste parágrafo de modo a proteger a Igreja Metodista Unida 
conforme de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhe-
cimento da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante 
a libertação da propriedade. 

b) Termos da Conferência Anual—As conferências anu-
ais podem exigir que os acordos de separação incluam termos 
contratuais não contemplados na forma desenvolvida pelo 
Conselho Geral de Finanças e Administração ou questões ex-
clusivas de uma conferência anual ou de uma determinada 
igreja local ou da legislação aplicável. As conferências an-
uais também poderão desenvolver termos ou condições pa-
drão adicionais para a separação. No entanto, esses termos 
padrão adicionais ou acordos de separação individuais têm 
de ser consistentes com os termos padrão exigidos neste 
parágrafo e com a forma desenvolvida pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração. Além disso, a conferência anual 
tem de noti�car as congregações relativamente a esses termos 
padrão adicionais o mais cedo possível para as informar antes 
da respectiva votação e para não impedir a possibilidade de 
as congregacções concluírem o processo de saída até 31 de 
dezembro de 2025. 

c) Contribuições—O pagamento exigido à igreja local 
não será superior a doze (12) meses de contribuições. 

d) Propriedade—Uma igreja local que se separe terá o di-
reito de reter a respectiva propriedade real e pessoal, tangível 
e intangível, sem que lhe seja exigida qualquer consideração 
adicional à conferência anual para além da descrita neste 
parágrafo. Se propriedade da igreja local for transferida para 
outra entidade legal, essa transferência entrará em vigor após 
a data de entrada em vigor da separação. Todos os custos com 
a transferência de titularidade ou outros custos legais serão 
suportados pela igreja local que se separa.

e) Obrigação de Levantamento de Pensões—A ig-
reja local será responsável por efectuar o pagamento da 
obrigação de levantamento no montante exigido pelo  
¶ 1504.23, excepto se a igreja local estiver isenta de tal pa-
gamento ou se a obrigação for de algum modo cumprida ao 
abrigo de outro parágrafo do Livro da Disciplina relativo 
às obrigações de pensões para igrejas que se separem (por 
exemplo, ¶ 2555). 

f) Outras obrigações Relativamente às Entidades da 
Conferência Anual—Um acordo de separação pode exigir 
o cumprimento de todas ou algumas dívidas, empréstimos e 
obrigações devidos pela igreja local à respectiva conferência 
anual, distrito ou a quaisquer entidades relacionadas com a 
conferência anual, excetuando o facto de a conferência anual 
não poder, em caso algum, exigir um pagamento superior a 
doze (12) meses de contribuições.

g) Obrigações da Igreja Local Devidas a Outras Partes—
Antes de se poder transferir qualquer propriedade ou acti-
vos da igreja local para outra entidade, todas as obrigações 
devidas pela igreja a terceiros, incluindo outras entidades da 
Igreja Metodista Unida, terão sido:
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i. plenamente cumpridas, com con�rmação por escrito 
desse facto facultada pelo terceiro a quem a obrigação era 
devida; ou

ii. plenamente assumidas pela outra entidade nos termos 
de acordos que os credores terceiros da igreja local tenham 
consentido e que obriguem a outra entidade a indemnizar e 
defender na íntegra a igreja local contra quaisquer reivindi-
cacções relacionadas com essas obrigações.

h) Nenhuma Outra Reivindicação—A igreja local não 
deverá reivindicar nem ter direito a uma quota-parte dos acti-
vos da respectiva conferência anual. 

i) Termos de Pagamento—O acordo de separação espe-
ci�cará os termos e condições do pagamento à conferência 
anual de quaisquer somas relacionadas com o ¶ 2553.5.c, e 
e f. Se a igreja local e a conferência anual acordarem um 
plano de pagamento, este terá apenas uma taxa de juro ra-
zoável e o termo de pagamento não deverá exceder dez (10) 
anos.

6. Aprovação da Conferência Anual—Após a 
recomendação da junta de curadores da conferência anual no 
sentido de aprovar um acordo de separação, a conferência an-
ual poderá permitir que uma igreja local se separe ao abrigo 
dos termos desse acordo de separação, após a aprovação de 
uma maioria dos membros da conferência anual presentes e 
votantes. 

7. Libertação de Interesse—A aprovação do acordo 
de separação por parte da conferência anual e a celebração 
do acordo de separação por representantes autorizados da 
junta de curadores da conferência anual constituirão uma 
libertação e exoneração de todos os activos da igreja lo-
cal de quaisquer �deicomissos a favor da Igreja Metodista 
Unida, anteriormente associada a esses activos através das 
disposições de �deicomisso incluídas nos ¶¶ 2501 e 2503 
do Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida ou em 
quaisquer escrituras ou instrumentos de transferência nos 
termos dos quais a igreja local tenha inicialmente adquirido 
esses ativos.

8. Membros Restantes—O superintendente distrital pre-
stará assistência aos membros da igreja local que pretendam 
permanecer na Igreja Metodista Unida, não devendo a igreja 
local interferir nesses esforços. 

9. Igrejas que se Separem, Mas Continuem a Ser 
Promotoras dos Planos da Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde—A Igreja Metodista Unida acredita 
que uma igreja local que termine a sua relação conexional 
ao abrigo do ¶ 2553 continuará a partilhar ligacções religio-
sas e crenças comuns com a Igreja Metodista Unida com 
base na teologia e tradição Wesleyanas e nas raízes meto-
distas, excepto se a igreja local resolver o contrário. Como 
tal, uma igreja local que termine a sua relação conexional 
ao abrigo do ¶ 2553 continuará a ser elegível para promover 
os planos de benefícios de funcionários voluntários através 

da Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde ao abrigo 
do ¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições aplicáveis dos 
planos.

10. Data de Entrada em Vigor–Os termos deste parágrafo 
entram em vigor a partir do fecho da Conferência Geral de 
2020. Se alguma disposição deste parágrafo for determinada 
como inválida ou inconstitucional, essa decisão não afetará as 
restantes disposições. 

Fundamentação:
Cria um processo consistente para as igrejas locais que 

pretendam separar-se da Igreja Metodista Unida e não preten-
dam manter uma relação através de um acordo ecuménico re-
ceberem a respectiva propriedade e continuarem a participar 
em planos de pensões enquanto pagarem a respectiva parte 
das obrigações de pensões, entre outras considerações. 

¶2553.

Número de petição: 20152-CO-¶2553-G; Vittorio, Jessica - 
Dallas, TX, EUA. 

Requisitos Legais de Des�liação

Requisitos Legais de Des�liação
Alterar em conformidade o ¶ 2553 existente:
¶  2553. Des�liação de Uma Igreja Local Devido a 

Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana—
1. Base—Devido ao profundo con�ito com a Igreja 

Metodista Unida sobre os problemas da sexualidade huma-
na, uma igreja local terá o direito limitado, de acordo com as 
disposições deste parágrafo, a des�liar-se da denominação 
por motivos de consciência relativamente a uma alteração 
nos requisitos e disposições do Livro da Disciplina relacio-
nado com a prática da homossexualidade ou a ordenação 
ou casamento de homossexuais praticantes como resolvido 
e adoptado pela Conferência Geral de 2019 ou as acções 
ou inacções da sua conferência anual relacionada com estes 
assuntos.

2. Limites de tempo—A escolha de uma igreja local de 
des�liar-se da Igreja Metodista Unida de acordo com este 
parágrafo será efectuada a tempo su�ciente para que o pro-
cesso de saída esteja completo antes de 31 de Dezembro de 
2023. As disposições do ¶ 2553 expiram a 31 de Dezembro de 
2023 e não serão usadas após essa data.

3. Processo de tomada de decisão—A conferência de ig-
reja será realizada de acordo com ¶ 248 e será realizada no 
prazo de cento e vinte (120) dias após o superintendente de 
distrito solicitar a conferência de igreja. Além das disposições 
do ¶  246.8, será dada especial atenção ao aviso amplo aos 
membros professantes da igreja local relativamente à hora e 
local de uma conferência de igreja efectuada para este efeito 
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e para usar todos os meios necessários, incluindo comuni-
cação electrónica onde possível para comunicar. A decisão de 
des�liar da Igreja Metodista Unida tem de ser aprovada por 
um voto de maioria de dois terços (2/3) dos membros profes-
santes da igreja local presentes na conferência de igreja.

4. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para se 
des�liarem da Igreja Metodista Unida, os termos e condições 
para essa des�liação serão estabelecidos pela junta de cura-
dores da conferência anual aplicável, com orientação do 
gabinete, tesoureiro da conferência anual, responsável de 
benefícios da conferência anual, o director de ministérios 
conexionais e o chanceler da conferência anual. Os termos 
e condições, incluindo a data de entrada em vigor da des�l-
iação, serão introduzidos num Acordo de Des�liação entre a 
conferência anual e os �duciários da igreja local, actuando 
em nome dos membros. Esse acordo tem de estar de segundo 
as seguintes disposições:

a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação—O 
Conselho Geral de Finanças e Administração desenvolverá 
uma forma padrão para os Acordos de Des�liação ao abrigo 
deste parágrafo de modo a proteger a Igreja Metodista Unida 
conforme de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhe-
cimento da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante 
a libertação da propriedade. As conferências anuais podem 
desenvolver termos padrão adicionais que não sejam incon-
sistentes com a forma padrão deste parágrafo.

b) Contribuições—A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas, devidas antes da 
des�liação solicitada, bem como doze (12) meses adiciona-
is de contribuições. Um Acordo de Des�liação apenas será 
aprovado se exigir pagamento integral das contribuições 
não liquidadas, conforme exigido acima. As contribuições 
não liquidadas devem incluir qualquer diferença entre o 
montante total original das contribuições devidas pela igre-
ja local que pretende des�liar-se, durante um determinado 
ano em que a igreja local que pretende des�liar-se esteve 
em funcionamento, menos o montante de contribuições 
efectivamente pagas em relação a esse montante. Nem a 
conferência anual, nem o Conselho Geral de Finanças e 
Administração, terão autoridade para reduzir o montante 
total original de contribuições devidas por uma igreja lo-
cal que pretende des�liar-se, durante um determinado ano 
em que a igreja local que pretende des�liar-se esteve em 
funcionamento, nem para isentar do pagamento integral de 
quaisquer contribuições não liquidadas. 

c) Propriedade—Uma igreja local que se des�lie terá 
o direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível e 
intangível. Todas as transferências serão efectuadas antes da 
des�liação. Todos os custos para a transferência de título ou 
outro trabalho legal serão suportados pela igreja local que se 
des�lia.

d) Indemnização—Uma igreja local que pretenda des�l-
iar-se deverá indemnizar, defender e isentar a Igreja Metodista 
Unida, juntamente com os seus membros, funcionários, agên-
cias, agentes e representantes de (i) todas as reclamações de 
terceiros decorrentes ou relacionadas com a posse anterior da 
propriedade transferida, o Acordo de Des�liação ou a trans-
ferência relacionada de propriedade, (ii) responsabilidades, 
reclamações, causas passíveis de acção, acções, julgamentos, 
danos, perdas, custos e despesas de qualquer natureza, na me-
dida decorrente de, resultante de, ou incorrida como resulta-
do da posse anterior da propriedade transferida, o Acordo de 
Des�liação ou a transferência relacionada de propriedade. A 
indemnização não será limitada devido à totalidade, ou par-
te, de qualquer perda se encontrar coberta por seguro e/ou 
parcialmente atribuível à conduta ou suposta negligência da 
Igreja Metodista Unida. As únicas excepções aos requisitos 
desta disposição ocorrerão nos estados, países ou províncias 
em que a indemnização conforme disposta acima é ilegal ou 
impraticável. 

Fundamentação:
Devido ao aumento da responsabilidade e implicações �-

nanceiras relacionadas com a des�liação da Igreja Metodista 
Unida, qualquer igreja local que pretenda des�liar-se deve ser 
obrigada a proporcionar determinadas representações legais, 
associadas à conformidade e às implicações legais da des�l-
iação.

¶2553.

Número de petição: 20153-CO-¶2553-G; Horton, David - 
Houston, TX, EUA. 

Des�liação de Igrejas Locais e de 
Conferências Anuais

Adicionar um novo ¶  2553 e renumerar os parágrafos 
subsequentes:

¶  2553. Des�liação de uma Conferência Anual ou 
Igreja Local Metodista Unida para A�liação com uma Nova 
Denominação Wesleyana - 

1. Intenção—Uma conferência anual ou igreja local 
poderá des�liar-se da Igreja Metodista Unida e a�liar-se a 
outra denominação no seio da família Wesleyana, seguindo 
os procedimentos e o calendário deste parágrafo (“família 
Wesleyana” é de�nida como qualquer denominação ou en-
tidade cristã que reivindica a herança de John Wesley). A in-
tenção é disponibilizar um caminho de saída para as conferên-
cias anuais e igrejas locais que não possam, em sã consciência, 
permanecer em plena conexão com a Igreja Metodista Unida, 
devido às alterações nos nossos padrões para certi�cação, 
ordenação e nomeação de pessoas homossexuais e à nossa 
abordagem para serviços de casamento que permitam ao clero 
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realizar, e às igrejas locais, acolher serviços de casamento en-
tre pessoas do mesmo sexo. Pedimos a todas as pessoas que 
se juntem a nós na tarefa de fazer discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo. Respeitamos e reiteramos 
as pessoas que não toleram a prática da homossexualidade 
e, por isso, optam por retirar-se da Igreja Metodista Unida e 
juntar-se a outra denominação Wesleyana.

2. Prazos—Uma decisão para des�liação de uma con-
ferência anual ou igreja local da Igreja Metodista Unida e 
a�liação noutra denominação Wesleyana deve ser tomada até 
31 de Dezembro de 2021. O processo neste parágrafo deve 
estar concluído até 31 de Dezembro de 2022. As disposições 
deste parágrafo expiram a 31 de Dezembro de 2022 e não 
serão válidas após essa data. 

3. Decisões—As decisões sobre des�liação da Igreja 
Metodista Unida podem ser tomadas numa sessão de uma 
conferência anual ou conferência de igreja dentro do prazo 
vinculativo.

 A) A decisão da conferência anual pode ser tomada 
durante uma sessão normal ou convocada da conferência 
anual. No caso de sessão convocada, a conferência anual 
será realizada, o mais tardar, cento e vinte (120) dias após 
o bispo convocar a conferência anual. A decisão de des-
�liação deve ser aprovada através de votação com maioria 
de dois terços (2/3) dos delegados presentes na conferência 
anual. Para que a decisão seja válida, a moção deve inclu-
ir a intenção de a�liar-se a outra denominação na família 
Wesleyana.

B) A decisão da igreja local pode ser tomada durante uma 
sessão convocada da conferência de igreja. A conferência de 
igreja será realizada, o mais tardar, cento e vinte (120) dias 
após o superintendente distrital a convocar. A decisão de des-
�liação deve ser aprovada através de votação com maioria 
de dois terços (2/3) dos membros professantes presentes na 
conferência de igreja. Para que a decisão seja válida, a moção 
deve incluir a intenção de a�liar-se a outra denominação na 
família Wesleyana.

4. Processo—Será utilizado o seguinte processo para as-
sistência às conferências anuais e igrejas locais com o proces-
so de des�liação.

a) O Conselho Geral de Finanças e Administração desen-
volverá um formulário padrão para os Acordos de Des�liação 
segundo este parágrafo para proteger a Igreja Metodista 
Unida, conforme de�nido no ¶ 807.9. O acordo invocará o 
¶ 2501.2 e reconhecerá a respectiva validade para libertar e 
transferir a propriedade. As conferências anuais podem uti-
lizar este formulário padrão e desenvolver termos e condições 
adicionais que não sejam discordantes com as disposições 
deste parágrafo.

b) No caso de uma igreja local optar por des�liar-se da 
Igreja Metodista Unida, o Conselho da Conferência sobre 

Finanças e Administração estabelecerá os termos e condições 
para a des�liação, utilizando o formulário padrão para os 
Acordos de Des�liação, com orientação do gabinete, te-
soureiro da conferência anual, responsável de benefícios 
da conferência anual, o director de ministérios conexionais 
e o chanceler da conferência anual, se adequado. Os ter-
mos e condições serão exarados num acordo vinculativo 
entre a conferência anual e o Conselho Geral de Finanças e 
Administração. 

c) Propriedade—Uma conferência anual ou igreja local 
que se des�lie terá o direito de manter as suas propriedades 
imobiliárias, mobiliárias, tangíveis e intangíveis. Todas as 
transferências serão efectuadas antes da des�liação. Todos os 
custos para a transferência de título ou outro trabalho legal 
serão suportados pela entidade que se des�lia.

D) Outras Responsabilidades - Todas as dívidas, emprés-
timos e responsabilidades deverão ser suportados pela enti-
dade que se des�lia e saldados ou transferidos para a sua nova 
entidade antes da des�liação. 

e) Promotores do Plano—
1. As pensões e outros benefícios auferidos pelo cle-

ro e mantidos pela Junta Geral de Pensões e Benefícios de 
Saúde permanecerão intactos e continuarão, e serão trans-
feridos para outras conferências anuais ou organizações, se 
necessário, sujeitos aos parágrafos do Livro da Disciplina, os 
quais dão indicações e autorizam a Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde.

2. Uma conferência anual ou igreja local que se des-
�lie em conformidade com este parágrafo, continuará a ser 
elegível para patrocinar os planos de benefício de funcionário 
voluntários através da Junta Geral de Pensões e Benefícios de 
Saúde de acordo com ¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições 
aplicáveis dos planos.

3. A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde efec-
tuará a redistribuição das responsabilidades com pensões para 
as conferências anuais e igrejas locais, conforme necessário, 
ao longo deste processo.

f) Outras Contribuições—Uma conferência anual ou 
uma igreja local que pretenda des�liar-se em conformidade 
com este parágrafo pode optar por patrocinar outras agên-
cias, ministérios e programas de conexão da Igreja Metodista 
Unida e pode interromper essa relação a qualquer momento.

g) Uma vez cumpridas as disposições deste parágrafo e, 
caso não existam responsabilidades pendentes ou reclamações 
contra a Igreja Metodista Unida, a conferência anual aplicável 
exonerará de quaisquer reclamações que possa ter ao abrigo 
do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da Disciplina da 
Igreja Metodista Unida.

h) Igrejas Locais Dissidentes—Caso uma conferência an-
ual opte por des�liar-se da Igreja Metodista Unida segundo as 
disposições deste parágrafo, e uma igreja local que pertença 
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à conferência anual discorde da decisão, a igreja local terá o 
direito de permanecer a�liada e unir-se a outra conferência 
anual dentro da Igreja Metodista Unida, utilizando o seguinte 
processo:

1. Após a decisão de des�liação de uma conferência an-
ual, a igreja local pode convocar sessões de conferência do 
cargo e conferência de igreja, votar pela permanência como 
a�liada da Igreja Metodista Unida e unir-se a outra conferên-
cia anual. A nova conferência anual será seleccionada pela 
igreja local com a orientação do bispo e do superintendente 
distrital. A conferência de igreja será realizada, o mais tardar, 
cento e vinte (120) dias após o superintendente distrital a 
convocar. A decisão de des�liação deve ser aprovada através 
de votação maioritária dos membros professantes presentes 
na conferência do cargo e conferência de igreja. Para que a 
decisão seja válida, a moção deverá incluir uma conferência 
anual, à qual irá unir-se.

2. A nova conferência anual seleccionada pela igreja 
local terá de optar por aceitar a igreja local numa sessão 
normal ou convocada da conferência anual. A decisão de 
aceitação da nova igreja local deve ser aprovada através 
de votação com maioria de dois terços (2/3) dos delegados 
presentes na conferência anual. Caso a nova conferência 
anual não aceite a igreja local, esta deverá ser apoiada at-
ravés do processo de selecção e petição de outra conferên-
cia anual. 

3. A igreja local terá todos os direitos e privilégios na sua 
nova conferência anual, tal como as outras igrejas locais que 
pertencem à conferência anual.

4. A igreja local não terá direito de manter o clérigo no-
meado pela antiga conferência anual para essa igreja local.

5. A igreja local deve transitar as suas responsabilidades 
relativas às contribuições pendentes do ano civil actual para a 
nova conferência anual.

i) Clero Dissidente—Caso uma conferência anual opte 
por des�liar-se da Igreja Metodista Unida segundo as dis-
posições deste parágrafo, e um clérigo que pertença à con-
ferência anual discorde da decisão, o clérigo terá o direito 
de permanecer a�liado e unir-se a outra conferência anu-
al dentro da Igreja Metodista Unida, utilizando o seguinte 
processo:

1. O clérigo deve informar por escrito o/a seu/sua bis-
po/a, superintendente distrital e, se aplicável, o presidente da 
comissão de relações dos funcionários paroquiais, sobre a sua 
intenção de a�liar-se a outra conferência anual. A responsab-
ilidade recai sobre o clérigo em solicitar a respectiva união ao 
bispo da conferência anual pretendida.

2. A aprovação da sessão do clérigo da nova conferência 
anual deve estar em consonância com o ¶ 347.1 e os padrões 
da conferência anual. 

Fundamentação:
Cria uma via para a retirada de igrejas locais e con-

ferências anuais da IMU, mantendo as suas propriedades e 
responsabilidades. Protege as igrejas locais e os clérigos que 
discordam da decisão de retirada da respectiva conferência 
anual. 

¶2553.

Número de petição: 20154-CO-¶2553-G; Starnes, Thomas - 
Washington, DC, EUA. 

Rever o ¶ 2553 se Rea�rmado pelo 
Conselho Judicial

Emendar o ¶  2553 (Des�liação de uma Igreja Local 
Devido a Problemas Relacionados com a Sexualidade 
Humana), conforme exarada na Adenda de 2019 ao Livro 
da Disciplina de 2016, a vigorar a partir do encerramento da 
Conferência Geral de 2020, como se segue:

¶  2553. Des�liação de Uma Igreja Local Devido a 
Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana— 
1. Base—Devido ao profundo con�ito com a Igreja Metodista 
Unida sobre os problemas da sexualidade humana, uma igreja 
local terá o direito limitado, de acordo com as disposições 
deste parágrafo, a des�liar-se da denominação por motivos 
de consciência relativamente a uma alteração nos requisitos e 
disposições do Livro da Disciplina relacionados com a práti-
ca da homossexualidade ou com a ordenação ou casamento 
de homossexuais assumidos ou com as acções ou inacções da 
respectiva conferência anual relacionadas com estes assuntos 
que se seguem.

2. Limites de tempo—A escolha de uma igreja local de 
des�liar-se da Igreja Metodista Unida de acordo com este 
parágrafo será efectuada a tempo su�ciente para que o pro-
cesso de saída esteja completo antes de 31 de Dezembro de 
20253. As disposições do ¶ 2553 expiram a 31 de Dezembro 
de 2025,3 e não serão usadas após essa data.

3. Processo de tomada de decisão—A conferência de 
igreja será realizada de acordo com ¶  248 e será realiza-
da no prazo de cento e vinte (120) dias após o superinten-
dente de distrito solicitar a conferência de igreja. Além das 
disposições do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso 
amplo aos membros professantes da igreja local relativa-
mente à hora e local de uma conferência de igreja efectua-
da para este efeito e para usar todos os meios necessários, 
incluindo comunicação electrónica onde possível para co-
municar. A decisão de des�liar da Igreja Metodista Unida 
tem de ser aprovada por um voto de maioria de dois terços 
(2/3) dos membros professantes da igreja local presentes e 
votantes numa na conferência de igreja devidamente con-
vocada.
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4. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para se 
des�liarem da Igreja Metodista Unida, os termos e condições 
para essa des�liação serão estabelecidos pela junta de cura-
dores da conferência anual aplicável, com orientação do 
gabinete, tesoureiro da conferência anual, responsável de 
benefícios da conferência anual, o director de ministérios 
conexionais e o chanceler da conferência anual. Os termos 
e condições, incluindo a data de entrada em vigor da des�l-
iação, serão introduzidos num Acordo de Des�liação entre a 
conferência anual e os �duciários da igreja local, actuando 
em nome dos membros. Esse acordo tem de estar de segundo 
as seguintes disposições:

a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação—O Conselho 
Geral de Finanças e Administração desenvolverá uma for-
ma padrão para os Acordos de Des�liação ao abrigo deste 
parágrafo de modo a proteger a Igreja Metodista Unida con-
forme de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconheci-
mento da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante 
a libertação da propriedade. As conferências anuais podem 
desenvolver termos padrão adicionais que não sejam incon-
sistentes com a forma padrão deste parágrafo. 

b) Contribuições—A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas pelos doze (12) meses 
anteriores à des�liação, bem como doze (12) meses adiciona-
is de contribuições.

c) Propriedade—Uma igreja local que se des�lie terá o 
direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível e in-
tangível. Se a propriedade da igreja local a ser transferida para 
a nova entidade estabelecida, tTodas essas transferências de 
propriedade serão são de�nitivas a partir da data efectiva  feit-
as antes da da des�liação. Todos os custos para a transferência 
de título ou outro trabalho legal serão suportados pela igreja 
local que se des�lia.

d) Responsabilidades Afectas às Pensões—A igreja lo-
cal fará o contribuirá com a responsabilidade de retirada 
pagamento exigido pelo ¶ 1504.23, excepto numa quantia 
igual à sua quota proporcional, de quaisquer obrigações 
de pensão não �nanciadas, junto da conferência anual. A 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde determinará 
as obrigações de �nanciamento agregadas da conferência 
anual usando factores de mercado semelhantes a um presta-
dor de anuidades comercial, a partir das quais a conferência 
anual determinará a quota-parte da igreja local. se existir 
exclusão desse pagamento, ou a responsabilidade é satis-
feita de outro modo, segundo um outro parágrafo do Livro 
da Disciplina que aborde as obrigações afectas às pensões 
por parte das igrejas que pretendam des�liar-se (por ex., o 
¶ 2555).

e) Outras Responsabilidades—Todas as dívidas pen-
dentes, empréstimos e responsabilidades pagáveis pela igre-
ja local à respectiva conferência anual, ou a qualquer outra 

entidade Metodista Unida, deverá ser inteiramente satisfeita 
antes das des�liação. A igreja local irá satisfazer todas as 
outras dividas, empréstimos e responsabilidades (ou seja, 
obrigações pagáveis a entidades externas não �liadas à Igreja 
Metodista Unida), ou atribuirá e transferirá as mesmas para a 
nova entidade, antes da des�liação.

f) Condições de Pagamento—O pagamento ocorrerá an-
tes da data efectiva de saída.

g) As Igrejas que se des�liam, Mas Continuem a 
Ser Promotoras dos Planos da Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde—A Igreja Metodista Unida acredita 
que uma igreja local que des�lie ao abrigo do ¶ 2553 con-
tinuará a partilhar ligações religiosas e crenças comuns com 
a Igreja Metodista Unida com base na teologia e tradição 
Wesleyanas e nas raízes metodistas, excepto se a igreja local 
resolver o contrário. Como tal, uma igreja local que se des-
�lie de acordo com o ¶ 2553 continuará a ser elegível para 
patrocinar os planos de benefício de funcionário voluntári-
os através da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde 
de acordo com o ¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições 
aplicável dos planos.

h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em consid-
eração das disposições deste parágrafo, a conferência anual 
aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que possa 
ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida habitualmente referi-
dos como cláusula de �deicomisso, ou segundo o acordo.

Fundamentação:
Se o Conselho Judicial mantiver o ¶  2553 conforme 

promulgado pela Conferência Geral de 2019, estas emendas 
eliminarão ambiguidades, reduzirão a confusão e promoverão 
uma implementação uniforme; prolongará o tempo em que a 
disposição permanecerá em vigor; e permitirá métodos alter-
nativos aprovados para resolver as obrigações com pensões.

¶2553.

Número de petição: 20155-CO-¶2553-G; Cook, Beth Ann - 
Logansport, IN, EUA. 

Processo Revisto de Des�liação (Saída Cordial)

Emendar o ¶ 2553 conforme se segue:
¶  2553. Des�liação de Uma Igreja Local Devido a 

Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana—
1. Base—Devido ao actual con�ito profundo no seio 

da Igreja Metodista Unida, relacionado com as questões da 
sexualidade humana, uma igreja local tem o direito limitado, 
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no âmbito das disposições deste parágrafo, de renunciar aos 
seus estatutos e des�liar-se da denominação por razões de 
consciência, relativas a uma alteração nos requisitos e dis-
posições do Livro da Disciplina relacionados com a prática 
da homossexualidade ou com a ordenação ou casamento de 
homossexuais assumidos, conforme decisão e adopção da 
Conferência Geral de 2019, ou com as acções ou inacções da 
respectiva conferência anual relacionadas com estes assuntos, 
que se seguem com base na declaração da igreja local, de que 
o con�ito relativo à de�nição de casamento, padrões de orde-
nação e ética sexual na Igreja Metodista Unida está a lesar o 
respectivo ministério.

2. Prazos - A opção de uma igreja local em des�liar-se 
da Igreja Metodista Unida de acordo com este parágrafo será 
efectuada a tempo su�ciente para que o processo de saída 
esteja completo antes de 31 de Dezembro de 2023. As dis-
posições do ¶ 2553 expiram a 31 de Dezembro de 2023 e não 
serão usadas após essa data.

32. Processo de tomada de decisão—A Uma conferên-
cia de igreja será realizada de acordo com o ¶  248 e será 
realizada no prazo de cento e vinte (120) dias após o super-
intendente de distrito solicitar conselho da igreja ou, pelo 
menos, 10 por cento dos membros professantes, solicitar a 
conferência de igreja. A igreja local dedicar-se-á a um perío-
do de re�exão e oração durante o período intercalar, que 
antecede a conferência de igreja, que deve ser planeada e 
implementada pelo conselho da igreja. Além das disposições 
do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso amplo aos 
membros professantes da igreja local relativamente à hora e 
local de uma conferência de igreja efectuada para este efeito 
e para usar todos os meios necessários, incluindo comuni-
cação electrónica onde possível para comunicar. A moção de 
des�liação deverá especi�car a data efectiva de des�liação. 
A decisão de des�liar da Igreja Metodista Unida tem de ser 
aprovada por um voto de maioria de dois terços (2/3) sim-
ples dos membros professantes da igreja local presentes e 
votantes na conferência de igreja.

Este parágrafo (¶ 2553) prevalecerá sobre todas as outras 
disposições da Disciplina não mencionadas na Constituição. 
Em conformidade com o ¶ 16.3, a conferência anual não terá 
poderes para requerer outras etapas que antecedam a con-
ferência de igreja, para além das aqui enumeradas, ou que 
impeçam uma igreja local de se retirar, segundo as condições 
deste parágrafo, desde que estas mesmas condições tenham 
sido cumpridas. Não será necessário um voto da conferência 
anual para dispensar a congregação.

43. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para se 
des�liar da Igreja Metodista Unida, os termos e condições para 
essa des�liação serão estabelecidos pela junta de curadores 
da conferência anual aplicável, com orientação do gabinete, 
tesoureiro da conferência anual, responsável de benefícios da 

conferência anual, o director de ministérios conexionais e o 
chanceler da conferência anual. Os termos e condições, in-
cluindo a data de entrada em vigor da des�liação, serão intro-
duzidos num Acordo de Des�liação entre a conferência anual, 
a junta de curadores, que actua em nome da conferência, os 
curadores da igreja local, que actua em nome dos membros. 
Esse acordo tem de estar em consonância com será constituí-
do pelas seguintes disposições:

a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação—O 
Conselho Geral de Finanças e Administração desenvolverá 
uma forma padrão para os Acordos de Des�liação ao abrigo 
deste parágrafo de modo a proteger a Igreja Metodista Unida 
conforme de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhe-
cimento da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante 
a libertação da propriedade. As conferências anuais não obri-
garão a termos e condições adicionais, como parte do proces-
so de des�liação. As conferências anuais podem desenvolver 
termos padrão adicionais que não sejam inconsistentes com a 
forma padrão deste parágrafo.

b) Contribuições—A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas pelo período anterior 
de doze (12) meses face à data efectiva de des�liação, bem 
como 12 meses adicionais de contribuições.

c) Propriedade—Uma igreja local que pretenda des-
�liar-se tem o direito de manter as suas propriedades imo-
biliárias, mobiliárias, tangíveis e intangíveis, sujeitas ao 
devido registo de penhoras e hipotecas, aplicáveis a essa pro-
priedade. Todas as transferências serão efectuadas antes da 
data efectiva da des�liação. Todos os custos para a transferên-
cia de título ou outro trabalho legal serão suportados pela ig-
reja local que se des�lia.

d) Responsabilidades Afectas às Pensões—A igreja local 
contribuirá a responsabilidade de levantamento numa quantia 
igual a 50 por cento da sua quota proporcional de quaisquer 
obrigações de pensão não �nanciadas à conferência anual. A 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde determinará as 
obrigações agregadas de �nanciamento da conferência anual, 
através da utilização de factores de mercado semelhantes a 
um fornecedor comercial de anuidades, a partir dos quais a 
conferência anual determinará a participação da igreja local; 
a conferência anual reduzirá essa obrigação agregada de �-
nanciamento através dos respectivos activos de reserva, que 
foram vinculados ou designados para efeitos de pensão, ou 
historicamente usados   para pensões, se existentes; e a con-
ferência anual determinará a participação da igreja local no 
restante, com base numa fórmula adoptada pela conferência 
anual.

No entanto, se a igreja local se a�liar, a partir da data 
efectiva de des�liação, com uma denominação composta, ou 
a ser composta, por outras antigas igrejas locais Metodistas 
Unidas, e essa denominação concordar em ser legalmente 
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responsável pelas obrigações relacionadas com as pensões da 
igreja local, nesse caso, não será exigido o pagamento dos 
montantes passivos de pensões, invocados na frase prece-
dente. Em vez disso, as obrigações e os activos de pensões 
relacionados com o clero e as igrejas locais a�liadas a uma 
denominação de antigas igrejas locais Metodistas Unidas 
devem ser tratados de acordo com o ¶  2555 (adoptado na 
Conferência Geral de 2020).

e) Outras Responsabilidades—A igreja local irá satisfaz-
er todas as outras dividas, empréstimos e responsabilidades, 
ou atribuirá e transferirá as mesmas para a nova entidade, an-
tes da des�liação.

f) Condições de Pagamento—O pagamento ocorrerá an-
tes da data efectiva de saída des�liação.

g) As Igrejas que se des�liam, Mas Continuem a Ser 
Promotoras dos Planos da Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde—A Igreja Metodista Unida acredita que uma igreja 
local que des�lie ao abrigo do ¶ 2553 continuará a partilhar 
ligações religiosas e crenças comuns com a Igreja Metodista 
Unida com base na teologia e tradição Wesleyanas e nas raíz-
es metodistas, excepto se a igreja local resolver o contrário. 
Como tal, uma igreja local que se des�lie de acordo com o  
¶ 2553 continuará a ser elegível para patrocinar os planos de 
benefício de funcionário voluntários através da Junta Geral 
de Pensão e Benefícios de Saúde de acordo com o ¶ 1504.2, 
sujeito aos termos e condições aplicável dos planos.

h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em consid-
eração das disposições deste parágrafo, a conferência anual 
aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que possa 
ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida habitualmente referi-
dos como cláusula de �deicomisso, ou segundo o acordo.

4. As disposições deste parágrafo entrarão em vigor ime-
diatamente após o encerramento da Conferência Geral de 
2020 da Igreja Metodista Unida.

Fundamentação:
As igrejas locais não devem ser constrangidas a perman-

ecer parte da Igreja Metodista Unida se forem violadas as 
suas convicções teológicas profundamente arraigadas. Estas 
revisões agilizam o processo adoptado pela CG2019 através 
do ¶ 2553 e esclarecem as responsabilidades com as pensões 
de qualquer igreja que pretenda des�liar-se.

¶2553.

Número de petição: 20156-CO-¶2553-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Calendário de Pagamentos Mais Equitativo 
Para as Contribuições Não Liquidadas de 
Igrejas Locais em Processo de Des�liação

Emendar o ¶ 2553 
Des�liação de Uma Igreja Local—Devido a Problemas 

Relacionados com a Sexualidade Humana—
1. Base—Devido ao profundo con�ito com a Igreja 

Metodista Unida sobre os problemas da sexualidade huma-
na, uma igreja local terá o direito limitado, de acordo com as 
disposições deste parágrafo, a des�liar-se da denominação 
por motivos de consciência relativamente a uma alteração 
nos requisitos e disposições do Livro da Disciplina relacio-
nado com a prática da homossexualidade ou a ordenação 
ou casamento de homossexuais praticantes como resolvido 
e adoptado pela Conferência Geral de 2019 ou as acções 
ou inacções da sua conferência anual relacionada com estes 
assuntos. 

2. Limites de tempo - A escolha de uma igreja local de 
des�liar-se da Igreja Metodista Unida de acordo com este 
parágrafo será efectuada a tempo su�ciente para que o pro-
cesso de saída esteja completo antes de 31 de Dezembro de 
2023. As disposições do ¶ 2553 expiram a 31 de Dezembro de 
2023 e não serão usadas após essa data.

1. Processo de tomada de decisão—A conferência de 
igreja será realizada de acordo com ¶ 248 e será realizada 
no prazo de cento e vinte (120) dias após o superintendente 
de distrito solicitar a conferência de igreja. Além das dis-
posições do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso am-
plo aos membros professantes da igreja local relativamente 
à hora e local de uma conferência de igreja efectuada para 
este efeito e para usar todos os meios necessários, incluin-
do comunicação electrónica onde possível para comunicar. 
A decisão de des�liar da Igreja Metodista Unida tem de ser 
aprovada por um voto de maioria de dois terços (2/3) dos 
membros professantes da igreja local presentes na conferên-
cia de igreja. 

2. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para se 
des�liarem da Igreja Metodista Unida, os termos e condições 
para essa des�liação serão estabelecidos pela junta de cura-
dores da conferência anual aplicável, com orientação do 
gabinete, tesoureiro da conferência anual, responsável de 
benefícios da conferência anual, o director de ministérios 
conexionais e o chanceler da conferência anual. Os termos 
e condições, incluindo a data de entrada em vigor da des�l-
iação, serão introduzidos num Acordo de Des�liação entre a 
conferência anual e os �duciários da igreja local, actuando 
em nome dos membros. Esse acordo tem de estar de segundo 
as seguintes disposições: 
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a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação—O Conselho 
Geral de Finanças e Administração desenvolverá uma for-
ma padrão para os Acordos de Des�liação ao abrigo deste 
parágrafo de modo a proteger a Igreja Metodista Unida con-
forme de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconheci-
mento da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante 
a libertação da propriedade. As conferências anuais podem 
desenvolver termos padrão adicionais que não sejam incon-
sistentes com a forma padrão deste parágrafo. 

b) Contribuições—A igreja local pagará quaisquer con-
tribuições não pagas pelos (48) meses anteriores à des�liação. 
A equação para cálculo das contribuições de anos anteriores 
é de 100% dos 12 (doze) meses anteriores à des�liação, 75% 
de quaisquer contribuições não liquidadas pelos próximos 
13-24 meses anteriores à des�liação, 50% de quaisquer con-
tribuições não liquidadas pelos próximos 25-36 meses ante-
riores à des�liação, 25% de quaisquer contribuições não liq-
uidadas pelos próximos 37-48 meses anteriores à des�liação, 
bem como doze (12) meses adicionais de contribuições. 

c) Propriedade—Uma igreja local que se des�lie terá 
o direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível e 
intangível. Todas as transferências serão efectuadas antes da 
des�liação. Todos os custos para a transferência de título ou 
outro trabalho legal serão suportados pela igreja local que se 
des�lia. 

d) Responsabilidades Afectas às Pensões—A igreja local 
contribuirá a responsabilidade de levantamento numa quan-
tia igual à sua quota proporcional de quaisquer obrigações 
de pensão não �nanciadas à conferência anual. A Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde determinará as obrigações 
de �nanciamento agregadas da conferência anual usando fac-
tores de mercado semelhantes a um prestador de anuidades 
comercial, a partir das quais a conferência anual determinará 
a quota-parte da igreja local. 

e) Outras Responsabilidades—A igreja local irá satisfaz-
er todas as outras dividas, empréstimos e responsabilidades, 
ou atribuirá e transferirá as mesmas para a nova entidade, an-
tes da des�liação. 

f) Condições de Pagamento—O pagamento ocorrerá an-
tes da data efectiva de saída. 

g) As Igrejas que se des�liam, Mas Continuem a 
Ser Promotoras dos Planos da Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde—A Igreja Metodista Unida acredita 
que uma igreja local que des�lie ao abrigo do ¶ 2553 con-
tinuará a partilhar ligações religiosas e crenças comuns com 
a Igreja Metodista Unida com base na teologia e tradição 
Wesleyanas e nas raízes metodistas, excepto se a igreja local 
resolver o contrário. Como tal, uma igreja local que se des-
�lie de acordo com o ¶ 2553 continuará a ser elegível para 
patrocinar os planos de benefício de funcionário voluntári-
os através da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde 
de acordo com o ¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições 
aplicável dos planos. 

h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em consid-
eração das disposições deste parágrafo, a conferência anual 
aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que possa 
ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida habitualmente referi-
dos como cláusula de �deicomisso, ou segundo o acordo.

¶2553.

Número da petição: 20414-CO-¶2553-G; Oskvig, Bryant – 
Potomac, MD, EUA. 

Des�liação de uma congregação local

Eliminar ¶ 2553 e substituir o seguinte:
¶ 2553 Secção VIII. Des�liação de uma congregação lo-

cal
1. Base—Devido ao con�ito profundo entre A Igreja 

Metodista Unida, as congregações deverão ter direito limita-
do, sob as provisões desse parágrafo, a des�liarem-se com a 
denominação e manter assegurado o direito pleno de proprie-
dade. No caso do uso desse parágrafo, as congregações são 
incentivadas a considerar se podem permanecer em aliança 
plena com as outras comunidades da denominação ou se alca-
nçaram um desacordo de forma que a única escolha adequada 
é separar-se da Igreja Metodista Unida. 

2. Iniciação da tomada de decisão—Será chamada uma 
conferência do cargo com o objectivo de considerar a sepa-
ração da congregação local da denominação. Por dois terços 
de votos da conferência do cargo, será dado aviso de um 
ano à conferência anual quanto a intenção da congregação 
de deixar a denominação, iniciando-se o processo de sepa-
ração. 

3. Aprovação da Conferência Anual—Um relatório da 
congregação que tenha indicado uma intenção de separar-se 
da denominação será entregue à conferência anual pelos ad-
ministradores da conferência e aprovado por um voto da con-
ferência anual antes da separação da congregação.

4. Restrições—Os administradores da conferência anual 
e os conselhos da conferência anual �nanceiro e de admin-
istração não poderão colocar requerimentos adicionais ou 
únicos, além dos listados nessa secção, ou qualquer congre-
gação local a escolher des�liar-se da denominação Metodista 
Unida.

5. Obrigações Financeiras—Antes da separação, a con-
gregação concluirá seus compromissos/participações totais 
da missão do ano respectivo da separação. Haverá reemb-
olso total de qualquer valor pendente de contas de pensão 
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ou médicas, ou de dívidas por parte da conferência anual, 
Conferência Geral, distrital ou outra entidade Metodista 
Unida.

6. Pagamento de Fundos de Pensão—A congregação, 
antes da separação, deverá pagar sua porção da obrigação de 
pensão passada (permanecendo como a obrigação da con-
ferência anual) estabelecida de acordo com a fórmula estabe-
lecida pelo conselho de �nança e administração da conferên-
cia anual e a�rmada por voto da conferência anual.

7. Des�liação Formal—Após o pagamento total das 
obrigações �nanceiras e a conclusão do período de um 
ano, uma conferência de igreja será chamada para os �ns 
de des�liação. Por dois terços de voto de todos os mem-
bros da congregação presentes na conferência de igreja, a 
congregação será des�lado e não fará mais parte da Igreja 
Metodista Unida.

8. Propriedade—Uma congregação local que se des�lie 
terá o direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível 
e intangível. Todas as transferências de propriedade serão re-
alizadas após o voto �nal pela des�liação e o pagamento total 
de todas as obrigações �nanceiras. Essas despesas serão de 
responsabilidade da congregação. Todas as dívidas, emprés-
timos e responsabilidades pendentes da congregação também 
serão transferidas para a nova entidade.

9. Cláusula de Con�ança—Após a reunião quanto a 
essas obrigações, a conferência anual aplicável liberará as 
reivindicações possíveis sob os vários parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida, comumente chamada 
de cláusula de con�ança.

10. Apoio de Pensões—As Igrejas que se des�liam, Mas 
Continuem a Ser Promotoras dos Planos da Junta Geral de 
Pensão e Benefícios de Saúde (WesPath)- A Igreja Metodista 
Unida acredita que uma congregação local que des�lie con-
tinuará a partilhar ligações religiosas e crenças comuns com 
a Igreja Metodista Unida com base na teologia e tradição 
Wesleyanas e nas raízes metodistas, excepto se a igreja local 
resolver o contrário. Como tal, uma congregação local que 
se des�lie continuará a ser elegível para patrocinar os planos 
de benefício de funcionário leigos e do clero através da Junta 
Geral de Pensão e Benefícios de Saúde (WesPath) de acordo 
com ¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições aplicável dos 
planos.

11. Reivindicação de Propriedades Metodistas Unidas—
Congregações que se des�liem individualmente ou como 
um grupo não terão direitos sobre as propriedades da Igreja 
Metodista Unida e seus bens, inclusive propriedades e bens 
de qualquer junta, agência ou divisão da Conferência Geral, 
tampouco terão direito sobre as propriedades ou bens da con-
ferência anual ou seus distritos. 

12. Limites de Tempo—De forma a dar tempo su�ciente 
para as congregações avaliarem e decidirem a des�liação e 

reconhecer a importância das comunidades em aliança per-
manecerem juntas, as provisões desse parágrafo expirarão em 
31 de Dezembro de 2024.

¶2553.

Número da petição: 20733-CO-¶2553; Starnes, Thomas – 
Washington, DC, EUA. 

Renovar 2553 com revisões esclarecedoras se 
declaradas nulas pelo Conselho Judicial 

Se a regra ¶ 2553 do Conselho Judicial for inválida, 
Acção Desejada:

Emendar, a partir do �nal da Conferência Geral de 
2020, Capítulo Seis, Propriedade da Igreja, adicionando uma 
nova Secção VIII. Des�liação de Igrejas Locais Devido a 
Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana, depois 
ao adicionar um novo ¶ 2553, como se segue:

¶ 2553. Des�liação de Uma Igreja Local Devido a 
Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana.

¶ 2553. Des�liação de Uma Igreja Local Devido a 
Problemas Relacionados com a Sexualidade Humana –1. 
Base– Devido ao profundo con�ito com a Igreja Metodista 
Unida sobre os problemas da sexualidade humana, uma igreja 
local terá o direito limitado, de acordo com as disposições 
deste parágrafo, a des�liar-se da denominação por motivos 
de consciência relativamente a uma alteração nos requisitos e 
disposições do  Livro da Disciplina relacionados com a práti-
ca da homossexualidade ou com a ordenação ou casamento 
de homossexuais assumidos ou com as acções ou inacções da 
respectiva conferência anual relacionadas com estes assuntos 
que se seguem.

2. Limites de tempo – A escolha de uma igreja local de 
des�liar-se da Igreja Metodista Unida de acordo com este 
parágrafo será efectuada a tempo su�ciente para que o pro-
cesso de saída esteja completo antes de 31 de Dezembro de 
20253. As disposições do ¶ 2553 expiram a 31 de dezembro 
de 2025 e não serão usadas após essa data.

3. Processo de tomada de decisão– A conferência da ig-
reja será realizada de acordo com ¶ 248 e será realizada no 
prazo de cento e vinte (120) dias após o superintendente de 
distrito solicitar a conferência de igreja. Além das disposições 
do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso amplo aos 
membros professantes da igreja local relativamente à hora e 
local de uma conferência de igreja efectuada para este efeito 
e para usar todos os meios necessários, incluindo comuni-
cação electrónica onde possível para comunicar. A decisão de 
des�liar da Igreja Metodista Unida tem de ser aprovada por 
um voto de maioria de dois terços (2/3) dos membros profes-
santes da igreja local presentes e votantes numa conferência 
de igreja devidamente convocada.
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4. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida– Se a conferência de igreja votar para se des-
�liar da Igreja Metodista Unida, os termos e condições para 
essa des�liação serão estabelecidos pela junta de curadores 
da conferência anual aplicável, com orientação do gabinete, 
tesoureiro da conferência anual, responsável de benefícios 
da conferência anual, o director de ministérios conexionais 
e o chanceler da conferência anual. Os termos e condições, 
incluindo a data de entrada em vigor da des�liação, serão 
introduzidos num Acordo de Des�liação entre a conferência 
anual e os �duciários da igreja local, actuando em nome dos 
membros. Esse acordo tem de estar de segundo as seguintes 
disposições:

a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação. O Conselho 
Geral de Finanças e Administração desenvolverá uma forma 
padrão para os Acordos de Des�liação segundo este parágrafo 
para proteger a Igreja Metodista Unida como de�nido no  
¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhecimento da validade 
e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante a libertação da pro-
priedade. As conferências anuais podem desenvolver termos 
padrão adicionais que não sejam inconsistentes com a forma 
padrão deste parágrafo.

b) Contribuições. A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas pelos doze (12) meses 
anteriores à des�liação, bem como doze (12) meses adiciona-
is de contribuições.

c) Propriedade. Uma igreja local que se des�lie terá o 
direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível e in-
tangível. Se a propriedade da igreja local a ser transferida para 
a nova entidade estabelecida, todas essas transferências serão 
de�nitivas a partir da data efectiva da des�liação. Todos os 
custos para a transferência de título ou outro trabalho legal 
serão suportados pela igreja local que se des�lia.

d) Responsabilidades das Pensões. A igreja local efectu-
ará o pagamento da obrigação de levantamento exigido pelo  
¶ 1504.23, excepto se a igreja local estiver isenta de tal pa-
gamento ou se a obrigação for de algum modo cumprida ao 
abrigo de outro parágrafo do Livro da Disciplina relativo às 
obrigações de pensões para igrejas que se des�liem (por ex-
emplo, ¶ 2555).

e) Outras Responsabilidades. Todas as dívidas pen-
dentes, empréstimos e responsabilidades pagáveis pela igreja 
local à respectiva conferência anual, ou a qualquer outra enti-
dade Metodista Unida, deverá ser inteiramente satisfeita antes 
das des�liação. A igreja local irá satisfazer todas as outras di-
vidas, empréstimos e responsabilidades (ou seja, obrigações 
pagáveis a entidades externas não �liadas à Igreja Metodista 
Unida), ou atribuirá e transferirá as mesmas para a nova enti-
dade, antes da des�liação.

f) Termos de Pagamento. O pagamento ocorrerá antes da 
data efectiva de saída.

g) Igrejas Des�liadas Continuam como Patrocinadoras 
do Plano dos Planos da Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. A Igreja Metodista Unida acredita que uma igre-
ja local que se des�lie de acordo com ¶ 2553 continuará a 
partilhar ligações religiosas comuns e crenças com a Igreja 
Metodista Unida com base na teologia e tradição Wesleyana 
e raízes Metodistas, excepto se a igreja local expressar o con-
trário. Como tal, uma igreja local que se des�lie de acordo 
com ¶ 2553 continuará a ser elegível para patrocinar os planos 
de benefício de funcionário voluntários através da Junta Geral 
de Pensão e Benefícios de Saúde de acordo com ¶ 1504.2, 
sujeito aos termos e condições aplicável dos planos.

h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em consid-
eração das disposições deste parágrafo, a conferência anual 
aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que possa 
ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida habitualmente referi-
dos como cláusula de �deicomisso, ou segundo o acordo.

Fundamentação:
Se o Conselho Judicial declarar ¶ 2553 (conforme 

promulgado pela Conferência Geral de 2019) como nulo, esse 
potencial de nova promulgação eliminaria ambiguidades, re-
duziria a confusão e promoveria uma implementação uni-
forme; prolongaria o tempo em que a disposição permanecerá 
em vigor; e permitiria métodos alternativos aprovados para 
resolver as obrigações com pensões.

¶2553.

Número da petição: 20734-CO-¶2553-G; Cook, Beth Ann – 
Logansport, IN, EUA. 

Criar processo de des�liação se 2553 for 
declarado inválido pelo Conselho Judicial

Criar um novo parágrafo como se a seguir:
Obs. especial:  ¶ 2553 está sob revisão por parte do 

Conselho Judicial. Se eles decidirem que não é válido, o 
processo de des�liação precisará ser criado como um novo 
parágrafo. (Submeti o mesmo conteúdo na forma de uma 
emenda do ¶ 2553, caso o Conselho Judicial determine que 
é válido.)

Des�liação de Uma Igreja Local Devido a Problemas 
Relacionados com a Sexualidade Humana—

1. Base—Devido ao actual con�ito profundo dentro da 
Igreja Metodista Unida em torno de questões da sexualidade 
humana, uma igreja loca terá o direito limitado, de acordo 
com as disposições desse parágrafo, a entregar o seu carro 
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e des�liar-se da denominação por razões da declaração da 
igreja local de que o con�ito com respeito à de�nição de 
casamento, padrões de ordenação, e éticas sexuais na Igreja 
Metodista Unida está a prejudicar o seu ministério.

2. Processo de tomada de decisão—Uma conferência de 
igreja será realizada de acordo com o ¶ 248 e será realizada 
no prazo de cento e vinte (120) dias após o conselho da ig-
reja ou, pelo menos, 10% dos membros professantes, solic-
itar a conferência de igreja. A igreja local dedicar-se-á a um 
período de re�exão e oração durante o período intercalar, 
que antecede a conferência de igreja, que deve ser planea-
da e implementada pelo conselho da igreja. Além das dis-
posições do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso am-
plo aos membros professantes da igreja local relativamente 
à hora e local de uma conferência de igreja efectuada para 
este efeito e para usar todos os meios necessários, incluindo 
comunicação electrónica onde possível para comunicar. A 
moção de des�liação deverá especi�car a data efectiva de 
des�liação. A decisão de des�liar da Igreja Metodista Unida 
tem de ser aprovada por um voto de maioria simples dos 
membros professantes da igreja local presentes e votantes 
na conferência de igreja.

Este parágrafo (¶ 2553) prevalecerá sobre todas as outras 
disposições da Disciplina não mencionadas na Constituição. 
Em conformidade com o ¶ 16.3, a conferência anual não terá 
poderes para requerer outras etapas que antecedam a con-
ferência de igreja, para além das aqui enumeradas, ou que 
impeçam uma igreja local de se retirar, segundo as condições 
deste parágrafo, desde que estas mesmas condições tenham 
sido cumpridas. Não será necessário um voto da conferência 
anual para dispensar a congregação.

3. Processo Após a Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para a 
des�liação da Igreja Metodista Unida, os termos e condições 
dessa des�liação serão memorizados em um Acordo de 
Des�liação vinculativo entre o conselho de administração 
da conferência anual, actuando em nome da conferência e 
os administradores da igreja local, actuando em nome dos 
membros. Esse acordo será constituído pelas seguintes dis-
posições:

a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação. O 
Conselho Geral de Finanças e Administração desenvolverá 
uma forma padrão para os Acordos de Des�liação segundo 
este parágrafo para proteger a Igreja Metodista Unida como 
de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhecimento 
da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante a liber-
tação da propriedade. As conferências anuais não obrigarão 
a termos e condições adicionais, como parte do processo de 
des�liação.

b) Contribuições. A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas pelo período anterior 
de doze (12) meses face à data efectiva de des�liação.

c) Propriedade. Uma igreja local que pretenda des�liar-se 
tem o direito de manter as suas propriedades imobiliárias, 
mobiliárias, tangíveis e intangíveis, sujeitas ao devido registo 
de penhoras e hipotecas, aplicáveis a essa propriedade. Todas 
as transferências serão efectuadas antes da data efectiva da 
des�liação. Todos os custos para a transferência de título ou 
outro trabalho legal serão suportados pela igreja local que se 
des�lia.

d) Responsabilidades das Pensões. A igreja local con-
tribuirá a responsabilidade de levantamento numa quantia ig-
ual à 50% da sua quota proporcional de quaisquer obrigações 
de pensão não �nanciadas à conferência anual. A Junta Geral 
de Pensão e Benefícios de Saúde determinará as obrigações 
agregadas de �nanciamento da conferência anual, através da 
utilização de factores de mercado semelhantes a um fornece-
dor comercial de anuidades; a conferência anual reduzirá essa 
obrigação agregada de �nanciamento através dos respectivos 
activos de reserva, que foram vinculados ou designados para 
efeitos de pensão, ou historicamente usados   para pensões, se 
existentes; e a conferência anual determinará a participação 
da igreja local no restante, com base numa fórmula adoptada 
pela conferência anual.

No entanto, se a igreja local se a�liar, a partir da data 
efectiva de des�liação, com uma denominação composta, ou 
a ser composta, por outras antigas igrejas locais Metodistas 
Unidas, e essa denominação concordar em ser legalmente re-
sponsável pelas obrigações relacionadas com as pensões da 
igreja local, nesse caso, não será exigido o pagamento dos 
montantes passivos de pensões, invocados na frase prece-
dente. Em vez disso, as obrigações e os activos de pensões 
relacionados com o clero e as igrejas locais a�liadas a uma 
denominação de antigas igrejas locais Metodistas Unidas 
devem ser tratados de acordo com o ¶  2555 (adoptado na 
Conferência Geral de 2020).

e) Outras Responsabilidades. A igreja local irá satisfazer 
todas as outras dividas, empréstimos e responsabilidades, ou 
atribuirá e transferirá as mesmas para a nova entidade, antes 
da des�liação.

f) Termos de Pagamento. O pagamento ocorrerá antes da 
data efectiva de des�liação.

g) Igrejas Des�liadas Continuam como Patrocinadoras 
do Plano dos Planos da Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. A Igreja Metodista Unida acredita que uma igre-
ja local que se des�lie de acordo com ¶ 2553 continuará a 
partilhar ligações religiosas comuns e crenças com a Igreja 
Metodista Unida com base na teologia e tradição Wesleyana 
e raízes Metodistas, excepto se a igreja local expressar o 
contrário. Como tal, uma igreja local que se des�lie de acor-
do com ¶ 2553 continuará a ser elegível para patrocinar os 
planos de benefício de funcionário voluntários através da 
Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde de acordo com 
¶ 1504.2, sujeito aos termos e condições aplicável dos pla-
nos.
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h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em con-
sideração das disposições deste parágrafo, a conferência 
anual aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que 
possa ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do 
Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida habitual-
mente referidos como cláusula de �deicomisso, ou segundo 
o acordo.

4. As disposições deste parágrafo entrarão em vigor ime-
diatamente após o encerramento da Conferência Geral de 
2020 da Igreja Metodista Unida.

Fundamentação:
As igrejas locais não devem ser constrangidas a perman-

ecer parte da Igreja Metodista Unida se tal maneira violar 
as suas convicções teológicas profundamente arraigadas. O 
Conselho Judicial está a revisar ¶ 2553. Se eles decidirem que 
não é válido, essa legislação precisará ser submetida como 
um novo parágrafo.

¶2553.

Número da petição: 20739-CO-¶2553-G; Holbrook, Frank – 
Martin, TN, EUA. 

Plano de graça simples N.º 18 – Des�liação de 
uma igreja local – Saída graciosa

TACHAR O ¶ 2553 EXISTENTE na sua totalidade e 
ACRESCENTAR NOVO ¶ 2553 ao Disciplina em seu lu-
gar como a seguir: 

1. Base–Devido ao actual con�ito profundo no seio 
da Igreja Metodista Unida, é adoptado o Plano de Graça 
Simples. É intenção do Plano de Graça Simples multiplicar 
novas expressões wesleyanas compatíveis com o núcleo co-
mum da Igreja Metodista Unida e permitir que os diversos 
membros da Igreja Metodista Unida possam viver a respec-
tiva expressão de eleição do Metodismo, oferecendo graça 
a todos os �lhos de Deus. É também intenção do Plano de 
Graça Simples criar uma Relação de Comunhão Total com 
essas expressões wesleyanas recém-criadas. O Plano de 
Graça Simples consiste nos seguintes parágrafos no Livro 
da Disciplina: ¶¶ 248A, 431A-F, 673-680, 725, 1510 e 
2553-2555.

As disposições desse parágrafo serão usadas nas ocasiões 
onde a igreja local des�lia-se em vez de usar as disposições 
da A�liação Graciosa do Plano de Graça Simples. 

2. Limites de tempo—A escolha de uma igreja local de 
des�liar-se da Igreja Metodista Unida de acordo com este 
parágrafo será efectuada a tempo su�ciente para que o pro-
cesso de saída esteja completo antes de 15 de outubro de 
2022. As disposições do ¶ 2553 expiram a 15 de outubro de 
2022 e não serão usadas após essa data. 

3. Processo de tomada de decisão–A conferência de ig-
reja será realizada de acordo com ¶ 248 e será realizada no 
prazo de sessenta (60) dias após o superintendente de dis-
trito solicitar a conferência de igreja. Além das disposições 
do ¶ 246.8, será dada especial atenção ao aviso amplo aos 
membros professantes da igreja local relativamente à hora 
e local de uma conferência de igreja efectuada para este 
efeito e para usar todos os meios necessários, incluindo 
comunicação electrónica onde possível para comunicar. 
A decisão de des�liar da Igreja Metodista Unida tem de 
ser aprovada por um voto de maioria de dois terços (2/3) 
dos membros professantes da igreja local presentes na con-
ferência de igreja.

4. Processo Após Decisão de Des�liação da Igreja 
Metodista Unida—Se a conferência de igreja votar para se 
des�liar da Igreja Metodista Unida, os termos e condições 
para essa des�liação serão estabelecidos pela junta de cura-
dores da conferência anual aplicável, com orientação do 
gabinete, tesoureiro da conferência anual, responsável de 
benefícios da conferência anual, o director de ministérios 
conexionais e o chanceler da conferência anual. Os termos 
e condições, incluindo a data de entrada em vigor da des�l-
iação, serão introduzidos num Acordo de Des�liação entre a 
conferência anual e os �duciários da igreja local, actuando 
em nome dos membros. Esse acordo tem de estar de segundo 
as seguintes disposições: 

a) Termos Padrão do Acordo de Des�liação. O Conselho 
Geral de Finanças e Administração desenvolverá uma for-
ma padrão para os Acordos de Des�liação segundo este 
parágrafo para proteger a Igreja Metodista Unida como 
de�nido no ¶ 807.9. O acordo incluirá um reconhecimen-
to da validade e aplicabilidade do ¶ 2501, não obstante a 
libertação da propriedade. As conferências anuais podem 
desenvolver termos padrão adicionais que não sejam incon-
sistentes com a forma padrão deste parágrafo.

b) Contribuições. A igreja local pagará integralmente 
quaisquer contribuições não liquidadas pelos doze (12) meses 
anteriores à des�liação, bem como doze (12) meses adiciona-
is de contribuições. 

c) Propriedade. Uma igreja local que se des�lie terá o 
direito a reter a sua propriedade real e pessoal, tangível e in-
tangível. Todas as transferências serão efectuadas antes da 
des�liação. Todos os custos para a transferência de título ou 
outro trabalho legal serão suportados pela igreja local que se 
des�lia.
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d) Responsabilidades das Pensões. A igreja local con-
tribuirá a responsabilidade de levantamento numa quantia 
igual à sua quota proporcional de quaisquer obrigações de 
pensão não �nanciadas à conferência anual. A Junta Geral de 
Pensão e Benefícios de Saúde determinará as obrigações de 
�nanciamento agregadas da conferência anual usando fac-
tores de mercado semelhantes a um prestador de anuidades 
comercial, a partir das quais a conferência anual determinará 
a quota-parte da igreja local.

e) Outras Responsabilidades. A igreja local irá satisfazer 
todas as outras dividas, empréstimos e responsabilidades, ou 
atribuirá e transferirá as mesmas para a nova entidade, antes 
da des�liação.

f) Termos de Pagamento. O pagamento ocorrerá antes da 
data efectiva de saída. 

g) Igrejas Des�liadas Continuam como Patrocinadoras 
do Plano dos Planos da Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. A Igreja Metodista Unida acredita que uma igre-
ja local que se des�lie de acordo com ¶ 2553 continuará a 
partilhar ligações religiosas comuns e crenças com a Igreja 
Metodista Unida com base na teologia e tradição Wesleyana 
e raízes Metodistas, excepto se a igreja local expressar o con-
trário. Como tal, uma igreja local que se des�lie de acordo 
com ¶ 2553 continuará a ser elegível para patrocinar os planos 
de benefício de funcionário voluntários através da Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde de acordo com ¶ 1504.2, 
sujeito aos termos e condições aplicável dos planos. 

h) Assim que a igreja local que se des�lia tiver reem-
bolsado a conferência anual aplicável por todos os fundos 
devidos segundo o acordo, e desde que não existam outras 
responsabilidades em falta ou reivindicações contra a Igreja 
Metodista Unida como resultado da des�liação, em consid-
eração das disposições deste parágrafo, a conferência anual 
aplicável exonerará de quaisquer reivindicações que possa 
ter ao abrigo do ¶ 2501 e de outros parágrafos do Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida habitualmente referi-
dos como cláusula de �deicomisso, ou segundo o acordo.

5. Todas as disposições deste parágrafo entrarão em vigor 
imediatamente após o encerramento da Conferência Geral de 
2020 e expiram a 15 de outubro de 2022. 

Fundamentação:
Este é um parágrafo do Plano de Graça Simples para 

multiplicação de expressões que englobam os 20 parágrafos 
totais a serem adicionados ao Livro da Disciplina. Os vinte 
parágrafos são os ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510, 
e ¶¶ 2553-2555. Esse parágrafo é uma [modi�cação]

¶2553.4d.

Número de petição: 20151-CO-¶2553.4d-!-G; Costello, 
Robert - Somers Point, NJ, EUA. 

Cálculos para Des�liação

Alterar por substituição ao ¶ 2553.4d:
Eliminar: d) Responsabilidades sobre Pensões. A ig-

reja local contribuirá a responsabilidade de levantamento 
numa quantia igual à sua quota proporcional de quaisquer 
obrigações de pensão não �nanciadas à conferência anual. A 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde determinará as 
obrigações de �nanciamento agregadas da conferência anual 
usando factores de mercado semelhantes a um prestador de 
anuidades comercial, a partir das quais a conferência anual 
determinará a quota-parte da igreja local.

Substituir: ¶ 2553.4d) Responsabilidades Afectas às 
Pensões—A igreja local contribuirá com a responsabilidade 
de retirada junto da conferência anual onde se encontra lo-
calizada, numa quantia igual à sua quota proporcional, refer-
ente a quaisquer obrigações de pensão não �nanciadas dessa 
conferência especí�ca. A Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde determinará as obrigações de �nanciamento espe-
cí�cas da conferência anual usando factores de mercado se-
melhantes a um prestador de anuidades comercial, a partir 
das quais a conferência anual determinará a quota-parte da 
igreja local. Todos esses cálculos serão baseados em saldos 
das conferências anuais especí�cas e em qualquer sobre�-
nanciamento ou sub�nanciamento ou responsabilidades. 
Não haverá combinação ou agrupamento de múltiplos sal-
dos ou responsabilidades de conferências anuais na produção 
desse cálculo.
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Petição 20097.

Número de petição: 20097-CO-NonDis; Brown, Curtis - 
Spring�eld, IL, EUA. 1 Petição Similar

Criar Conferência Missionária nos Estados 
Unidos da América

De acordo com o ¶ 587 do Livro da Disciplina de 2016, 
a Conferência Geral de 2020 deverá criar uma nova conferên-
cia missionária cujos limites correspondam às fronteiras na-
cionais dos Estados Unidos da América e outros territórios 
atribuídos às conferências jurisdicionais. A Junta Geral dos 
Ministérios Globais poderá dar orientação administrativa, 
mas não será obrigada a prestar assistência �nanceira a esta 
nova conferência missionária.

Fundamentação:
De forma a criar uma nova expressão adaptativa e inova-

dora do Metodismo Unido nos Estados Unidos, uma nova 
conferência missionária permitiria a criação de uma política 
contextualmente adequada nos Estados Unidos. 

Petição 20098.

Número de petição: 20098-CO-NonDis; McGehee, Diane - 
Houston, TX, EUA. 

Criação de Conferência de Ministério 
Contextual na JCS

De acordo com o ¶ 587 do Livro da Disciplina de 2016, a 
Conferência Geral de 2020 deverá criar uma nova conferência 
missionária contextual cujos limites correspondam às frontei-
ras da Jurisdição Central Sul. A Junta Geral dos Ministérios 
Globais poderá dar orientação administrativa, mas não será 
obrigada a prestar assistência �nanceira a esta nova conferên-
cia missionária.

Fundamentação:
A Conferência Geral deveria ter autoridade para criar uma 

nova expressão contextual, adaptativa e inovadora do Metod-
ismo Unido na Jurisdição Central Sul. Uma nova conferência 
missionária permitiria a criação de políticas contextualmente 
adequadas que sejam diferentes das que predominam na ju-
risdição, tal como acontece com as atuais conferências mis-
sionárias.

Petição 20099.

Número de petição: 20099-CO-NonDis; McGehee, Diane - 
Houston, TX, EUA. 

Criação de Nova Conferência Missionária 
Contextual em Cada Jurisdição dos EUA

De acordo com o ¶ 587 do Livro da Disciplina de 2016, a 
Conferência Geral de 2020 deverá criar uma nova conferência 
missionária contextual dentro dos limites de cada uma das 
cinco (5) conferências jurisdicionais contidas pelas frontei-
ras nacionais dos Estados Unidos da América: a Jurisdição 
Central Norte, a Jurisdição do Nordeste, a Jurisdição Central 
Sul, a Jurisdição do Sudeste e a Jurisdição Ocidental. O lim-
ite de cada nova conferência missionária será a jurisdição na 
qual é criada. A Junta Geral dos Ministérios Globais poderá 
dar orientação administrativa, mas não será obrigada a prestar 
assistência �nanceira a nenhuma destas novas conferências 
missionárias.

Fundamentação:
Para criar uma nova expressão contextual, adaptativa e in-

ovadora do Metodismo Unido nos Estados Unidos, a criação 
de uma nova conferência missionária dentro dos limites de 
cada uma das jurisdições nos Estados Unidos permitiria a 
criação de uma política contextualmente adequada nos Esta-
dos Unidos.

Petição 20100.

Número de petição: 20100-CO-NonDis; Brown, Curtis - 
Spring�eld, IL, EUA. 

Criar Conferência Missionária na Jurisdição 
Central Norte

De acordo com o ¶ 587 do Livro da Disciplina de 2016, 
a Conferência Geral de 2020 deverá criar uma nova con-
ferência missionária cujos limites correspondam às fronteiras 
da Jurisdição Central Norte. A Junta Geral dos Ministérios 
Globais poderá dar orientação administrativa, mas não será 
obrigada a prestar assistência �nanceira a esta nova conferên-
cia missionária.

Fundamentação:
De forma a criar uma nova expressão adaptativa e in-

ovadora do Metodismo Unido na Jurisdição Central Norte, 
uma nova conferência missionária permitiria a criação de 
uma política contextualmente adequada na Jurisdição Central 
Norte. 

Petição 20641.

Número de petição: 20641-CO-NonDis-G; Ulanday, 
Jonathan – Cidade de General Santos, Filipinas. 

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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Oposição à dissolução e à preservação da unidade 
da Igreja Metodista Unida

Essa petição solicita à Conferência Geral para:
1. Suspender todas as acções a intensi�car qualquer dis-

solução, des�liação e os planos de separação a favor da preser-
vação da unidade da igreja de acordo com nossa Constituição 
e os valores encontrados biblicamente de unidade, inclusão 
e graça redentora e a missão em nosso Preâmbulo, também 
a sabedoria e a prática da autoridade da conferência central 
contextual  (¶¶ 31.5, 31.6, and 543).

2. Autorizar o Quadro Conexional e a Comissão 
Permanente sobre as Questões da Conferência Central para, 
em conjunto, estudar e submeter um relatório com as propos-
tas para a próxima Conferência Geral que preservem e for-
taleçam a unidade da igreja em missão através de uma política 
reestruturada que a�rme e valorize as amplas politicas e práti-
cas do ministério contextual, inclusive a paridade da autori-
dade contextual entre as conferências centrais e jurisdicionais 
existentes e/ou órgãos regionais futuros estabelecidos pela 
Conferência Geral.

Fundamentação:
Manter a IMU unida contra a dissolução está a�rmado 

pelo Preâmbulo e os Artigos 4, 5 e 6 da Constituição da IMU. 
O Quadro Conexional e a Comissão Permanente sobre as as 
Questões da Conferência Central estudarão e relatarão sobre 
uma nova política contextualizada que a�rme nossos valores 
uni�cadores sobre nossas diferenças.

Depois

Petição 20698.

Número da petição: 20698-CO-NonDis-G; Dotson, Junius – 
Nashville, TN, EUA. 

Nova geração IMU N.º 1—Criar uma Comissão e 
convocar uma Sessão Especial

Petição não disciplinar para convocar uma Sessão 
Especial da Conferência Geral para ouvir relatório de 
uma Comissão na Igreja do Século XXI

A Conferência Geral criará uma "Comissão da Igreja do 
Século XXI", que irá:

• Propor uma nova constituição que mantenha os Artigos 
de Religião da Igreja Metodista Unida e que baseie-se nos 
melhores princípios de nossa tradição histórica teológica 
Wesleyana, Normas Doutrinárias, Nossa Tarefa Teológica e 
nossa história de missão e ministério; 

• Propor estruturas de governança enxutas e ágeis que 
con�em e capacitem todas as unidades locais da igreja a serem 
responsivas e adaptáveis ao ministério relevante perto e longe; 

• Prover por regiões diferenciadas da igreja que se orga-
nizam para o ministério, que é pertinente às necessidades e 
carácter de cada cenário geográ�co e cultural;

• Providenciar conexões missionárias entre as regiões da 
igreja;

• Recomendar uma estrutura geral da igreja que seja mais 
simples, plana, e�caz e sustentável para promover uma políti-
ca vital nessa era;

• Considerar o papel e os relações das agências gerais e 
estabelecer estruturas adaptáveis para o número, apoio �nan-
ceiro e responsabilidade de tais agências; 

• Fazer provisões de forma que se a IMC criar uma es-
trutura regional dos EUA conforme proposto pela Mesa 
Conexional, a comissão recomendará os documentos de orga-
nização para esse órgão.

A composição da Comissão para uma Igreja do Século 
XXI será limitada a trinta e dois (32) membros votantes 
nomeados pelo Conselho dos Bispos. Deverá existir, pelo 
menos, um membro de cada jurisdição, pelo menos um 
de cada conferência central de África, pelo menos um das 
Filipinas e pelo menos um da Europa. Pelo menos quatro 
(4) membros devem ter conhecimento prático dos ministéri-
os globais da igreja através da Junta Geral dos Ministérios 
Globais ou outras agências gerais. Não mais do que cinco (5) 
membros serão bispos e não mais que metade dos membros 
deve ser clero. A Mesa Conexional fornecerá uma equipe de 
apoio para a Comissão. 

Os membros devem ter conhecimentos especiais nas 
áreas necessárias para concluir as tarefas, incluindo teologia, 
eclesiologia, missiologia, gestão organizacional, experiência 
jurídica, etc. A Comissão é incentivada a buscar o envolvi-
mento de uma ampla variedade de especialistas e de um amp-
la variedade de membros. Os membros serão nomeados pelo 
Conselho dos Bispos. A liderança da Comissão para uma 
Igreja do Século XXI será selecionados pelo Conselho dos 
Bispos e deve incluir um bispo, um clérigo e um leigo. A pri-
meira reunião da Comissão seria programada para ocorrer 
em 1º de agosto de 2020. Idealmente, os membros também 
participariam das conferências jurisdicionais e centrais para 
observarem e ouvirem directamente as aspirações de líderes 
em vários contextos. 

Por autoridade do Livro de Disciplina, ¶ 14, a Conferência 
Geral convoca um Sessão Especial da Conferência Geral no 
outono de 2023, na hora e local exato conforme determi-
nado pela Comissão Geral da Conferência Geral. Nos ter-
mos de ¶ 35 e ¶ 36 da Disciplina, os delegados do clero da 
Conferência Geral que deixam de ser membros na conexão 
plena de uma conferência anual da IM e os delegados leigos 
que deixam de ser membros professastes de uma igreja local 
da IM, em ambos os casos através de ações da igreja local ou 
conferência anual, ou ambos, em que haviam sido membros 
des�liados ou a terminarem de outra maneira sua relação 
conexional com a Igreja Metodista Unida, deixarão de ser 
delegados.
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O objetivo da sessão especial é: 
• Deliberar e agir de acordo com as recomendações da 

Comissão da Igreja do Século XXI;
• Considerar e iniciar o processo de fazer emendas consti-

tucionais ou adoptar um constituição substituta proposta pela 
Comissão da Igreja do Século XXI, incluindo etapas que ga-
rantam uma de�nição clara das prerrogativas em vigor entre 
as entidades regionais e globais. As emendas constitucionais 
precisarão ser subsequentemente aprovadas conforme enu-
meradas na Divisão Cinco da constituição. 

• Expandir e codi�car a plena participação e liderança das 
pessoas LGBTQ no ministérios e na missão da Igreja. 

Fundamentação:
A Igreja Metodista Unida deve adaptar para criar uma 

política vital, global. Isso exige o desenvolvimento cuidado-
so de uma nova constituição por uma Comissão na Igreja do 
Século XXI e a atenção focada em uma sessão especial da 
conferência Geral no outono de 2023.

Petição 20720.

Número da petição: 20720-CO-NonDis-$-G; Lomperis, 
Ekatarina – Valparaiso, IN, EUA. 

Custos de estudo de tradução russa

A Conferência Geral direcciona a Comissão da 
Conferência Geral a estudar as opções, custos, benefícios 
e viabilidade da Conferência Geral futura providencie 
a tradução para o idioma russo de alguma parte ou a to-
talidade dos materiais escritos da Conferência Geral que 
estão actualmente traduzidos para o inglês, francês, portu-
guês e swahili, e apresentar um relatório dos conclusões 
e recomendações para a Conferência Geral de 2024. A 
comissão deverá tomar esse estudo em consulta com os lí-
deres adequados nas conferências anuais potencialmente 
afectados, incluindo, entre outros, aqueles na região da 
Eurasia Episcopal. Esse estudo deverá incluir as possibili-
dades de pesquisa por �nanciamento para essas traduções a 
serem levantados dentro das conferências anuais afectadas 
e outros recursos sem necessariamente impactar o orçamen-
to geral da igreja. Ao buscar essa tarefa, a comissão deverá 
ser orientada pelos valores de justiça e inclusão, de forma 
que nenhum grupo signi�cativo de delegados seja excluido 
da total participação nas Conferências Gerais futuras, pela 
compreensão de que deveria haver uma base prática clara e 
ética a determinar quais idiomas podem oferecer diferentes 
níveis de serviços de tradução, e pelo reconhecimento de 
tais realidades práticas como os custos de tradução, os lim-
ites do orçamento geral de nossa denominação e, em espe-
cial, os limites de quando foi orçado para as Conferências 

Gerais, e o facto da responsabilidade �scal exigir o estabe-
lecimento de certos limites

Fundamentação:
O idioma russo continua a ser consideravelmente fala-

do como a língua materna ou como um segundo idioma por 
milhões de pessoas em vários países na Europa Oriental e na 
Ásia Central, não se limitando às cinco conferências anuais 
na região da Eurasia Episcopal. Muitas pessoas dessa região 
são �uentes no idioma russo mas não em inglês, francês, por-
tuguês ou swahili.

Petição 20722.

Número da petição: 20722-CO-NonDis-!-G; Bigham-Tsai, 
Kennetha – Chicago, IL, EUA, para a Mesa Conexional. 

A criação de uma Conferência Regional 
nos EUA

Comissão Regional dos EUA 
Uma Comissão Regional dos EUA ("a Comissão"), uma 

comissão da Conferência Geral com função legislativa, será 
estabelecida para tratar das petições adaptáveis da Região 
dos EUAsobre os assuntos relativos aos EUA. Os objectivos 
dessa Comissão são desonerar a Conferência Geral total das 
questões jurídicas, contextuais e �nanceiras dos EUA que es-
tejam fora do âmbito dos delegados da conferência central 
e apresentar uma oportunidade para considerações sobre as 
petições adaptáveis da Região dos EUA e outras questões 
relativas à igreja nos Estados Unidos. Essa Comissão poderá 
ser um órgão interino e continuará a operar até que uma 
conferência regional dos Estados Unidos seja criada e este-
ja operacional. A comissão deverá operar de acordo com as 
seguintes disposições:

1. Um bispo nomeado pelo Conselho dos Bispos convo-
cará a Comissão inicialmente com o objectivo de eleger os 
dirigentes da Comissão. A eleição para os dirigentes seguirá 
o processo de eleição dos dirigentes da comissão legislativa 
no Plano da Organização e Regras de Ordem da Conferência 
Geral.

2. Com base no número e na natureza das petições atribuí-
das à Comissão, a Comissão da Conferência Geral de�nirá o 
número de subcomissões conforme necessário.

3. Itens legislativos que não recebam mais de cinquenta 
(50) votos contra a posição corrente na Comissão serão co-
locados em um calendário de consentimento da Conferência 
Geral para Questões sobre os EUA. Será preciso reunir o 
número de signatários necessários, conforme as Regras da 
Conferência Geral, para remover um item desse calendário 
de consentimento.

4. A Comissão da Conferência Geral será responsável 
por desenvolver qualquer outra regra, responsabilidade e 
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limitações necessárias para o funcionamento da Comissão 
e a realização de seus objectivos conforme acima mencio-
nado.

5. Salvo indicação em contrário no Livro da Disciplina, 
nessa petição ou outras acções da Conferência Geral, ou no 
Plano de Organização e Regras de Ordem, as regras para 
comissões legislativas da Conferência Geral dirigirão os pro-
cessos dessa Comissão.

6. As petições pertencentes às questões da Região dos 
EUA-Adaptável serão codi�cadas adequadamente, de forma 
comparável à codi�cação usada para indicar as petições com 
consequências �nanceiras ou impacto global.

Fundamentação:
Uma Conferência Regional nos Estados Unidos pode 

providenciar um fórum para a discussão e acção e desonerar 
a Conferência Geral total das questões jurídicas, administra-
tivas e �nanceiras relativas apenas à igreja nos Estados Uni-
dos. Uma conferência regional pode também providenciar a 
oportunidade para desenvolver estratégias missionárias para a 
igreja dos EUA.

Petição 20724.

Número da petição: 20724-CO-NonDis-!-G; Bigham-Tsai, 
Kennetha – Chicago, IL, EUA, Mesa Conexional. 

A criação de uma Conferência Regional nos EUA

Uma petição não disciplinar para criar um plano de 
organização para uma conferência regional nos Estados 
Unidos

Autorização: Deverá haver uma Comissão de Organização 
Provisória (COP) por um quadriénio a organizar e planear o 
estabelecimento e o funcionamento de uma nova Conferência 
Regional nos Estados Unidos da América (CREUA) con-
sistindo em cinco jurisdições nos Estados Unidos.

Composição: O Conselho dos Bispos, através da 
Comissão de Discernimento de Liderança, deverá nomear 
uma Comissão de Organização Provisória (COP) compos-
ta por 20 a 25 membros. A �liação da comissão será deter-
minada pelo uso de representação proporcional das juris-
dições dos EUA, com um mínimo de três membros de cada 
jurisdição dos EUA, garantindo ampla diversidade, a conter 
também a inclusão racial e de género. Todos os membros da 
COP serão escolhidos entre os delegados votantes eleitos pe-
las conferências anuais nas jurisdições dos EUA. Os custos 
das reuniões e outros custos necessários serão �nanciados 
pelo Fundo Geral de Administração. Além disso, dois mem-
bros da conferência central serão eleitos pelas conferências 
centrais ou seus órgãos de liderança para aconselhar e con-
sultar a COP.

Responsabilidades: A COP estará encarregada das se-
guintes responsabilidades:

1. A COP escolherá o momento e o local para convocar o 
encontro inicial da CREUA.

2. A COP trabalhará em conjunto com o secretário da 
Conferência Geral e o gestor de negócios da Conferência 
Geral no planeamento da primeira reunião da CREUA.

3. A COP, em consulta com as comissões pertinentes da 
Comissão da Conferência Geral, recomendará a CREUA as 
medidas do seu primeiro encontro quanto a quais comissões 
e o�ciais são necessários para garantir a funcionalidade da 
CREUA.

4. Na conclusão do primeiro encontro da CREUA, a COP 
cessará de existir como uma comissão da Conferência Geral, 
a menos que a CREUA autorize a continuação de seu trabalho 
por um tempo e objectivo especí�co.

Essa petição entrará em vigor apenas quando a 
Conferência Geral aprovar o estabelecimento de uma 
Conferência Regional nos Estados Unidos (os propostos no-
vos ¶¶ 11, 32-35, e 550-555). 

Fundamentação:
Uma Conferência Regional nos Estados Unidos pode 

providenciar um fórum para a discussão e acção e aliviar a 
Conferência Geral total das questões jurídicas, administrati-
vas e �nanceiras relativas apenas à igreja nos Estados Uni-
dos. Uma conferência regional pode também providenciar a 
oportunidade para desenvolver estratégias missionárias para a 
igreja dos EUA.

Petição 20744.

Número da petição: 20744-CO-NonDis-!-G; Williams, Jay – 
Boston, MA, EUA. 

Plano mundial de novas expressões– 
Legislação prática 

Novas denominações Metodistas Globais
Ao encerrar a Conferência Geral de 2020, a Igreja 

Metodista Unida dá luz a quatro novas denominações meto-
distas globais, de acordo com a Petição disciplinar 20743 
(Nascimento de novas denominações metodistas—O novo 
plano mundial de expressões). Essas denominações são:

• Igreja Metodista Tradicionalista, fundamentada na 
preservação do tradicionalismo e da inerrância bíblica.

•  Igreja Metodista Moderada, fundamentada na salvação 
pessoal, em conversão e nas missões.

• Igreja Metodista Progressista, fundamentada no 
evangelho social.

• Igreja Metodista da Libertação, fundamentada na 
justiça centrada no evangelho, no anticolonialismo e na 
justiça interseccional que intencionalmente fortalece as pes-
soas PoC+Q+T [pessoas de cor (people of color) + queer + 
trans]. 
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Esses nomes e descrições denominacionais são substitu-
tos temporários até que as novas denominações se organizem 
e se autodeterminem.

Plano de Separação
Um Plano de Separação será apresentado em uma 

Conferência Geral especial, a ocorrer antes de 2024, que dis-
solva A Igreja Metodista Unida e atenda todas as considerações 
práticas, jurídicas e �nanceiras referentes à essa dissolução. O 
Plano de Separação será regido pelos princípios de autodeter-
minação, distribuição equitativa dos bens da igreja em geral, 
justiça restaurativa e reparações. O Plano de Separação inicial 
será desenvolvido pelo Conselho de Transição – em consulta 
com o Conselho dos Bispos, o Conselho Geral de Finanças 
e Administração, Wespath, a Mesa Conexional, a Comissão 
Geral de Religião e Raça e a Comissão Geral sobre o Estado 
e o Papel das mulheres – com a assistência de um media-
dor pro�ssional independente. O Plano �nal de Separação, 
conforme apresentado à Conferência Geral especial, deve ser 
alcançado por meio de uma arbitragem pro�ssional e inde-
pendente.

Conselho Provisório
Haverá um Conselho Provisório que desenvolva o Plano 

de Separação acima mencionado de acordo com os valores de 
auto-determinação, distribuição equitativa dos bens gerais de 
igreja, justiça restauradora e reparações.

• Composição—Cada uma das quatro denominações no-
meará cinco (5) indivíduos, a incluir, pelo menos, dois in-
divíduos leigos por denominação. O presidente do Conselho 
dos Bispos da Igreja Metodista Unida será também um mem-
bro ex of�cio, não votante do Conselho de Transição. Na 
aprovação dessa legislação, na Conferência Geral de 2020, 
um secretário geral convocará um “grupo” de cada nova de-
nominação com o único objetivo de eleger membros para o 
Conselho de Transição. Cada nova denominação determinará 
seus próprios critérios e processo de eleição.

• Organização e Pessoal—O Conselho de Transição terá 
o poder de organizar e formar pessoal, de acordo com suas ne-
cessidades, a �m de administrar o Plano de Separação. Após 
determinar seus requisitos de capital humano, o Conselho de 
Transição pode contratar ou cooptar temporariamente fun-
cionários de agências gerais e funcionários da conferência 
anual.

• Responsabilidade mútua e transparência—O Conselho 
de Transição funcionará de maneira a permanecer responsável 
perante as quatro novas denominações – e em comunicação 
com o Conselho dos Bispos, o Conselho Geral de Finanças 
e Administração, Wespath, a Mesa Conexional, a Comissão 
Geral de Religião e Raça, e a Comissão Geral sobre o Estado 
e o Papel da Mulher – no mínimo por meio de informações 
mensais.

Financiamento
O Conselho Geral de Finanças e Administração, em 

consulta com o Conselho dos Bispos, �nanciará totalmente 
o trabalho do Conselho de Transição – incluindo custos de 
reuniões, avaliações e pesquisas, mediação e arbitragem.

Princípios Gerais
1. Dissolução—A Igreja Metodista Unida está dissolvida. 
2. Legalidade—Cada nova denominação global é organi-

zada de maneira a aderir às leis que regem os territórios em 
que a denominação cumpre sua missão.

3. Comunhão Mundial—As denominações fazem parte 
de uma convenção global ou da Comunhão Wesleyana em 
todo o mundo e podem estar em plena comunhão entre si.

4. Auto-Determinação—As denominações podem or-
ganizar-se de acordo com seu próprio mecanismo consti-
tucional, de conexão e de conferência, bem como com seu 
próprio entendimento de ordenação e associação ao clero. 
Cada denominação determinará sua própria necessidade de 
episcopado, conferências gerais e regionais e processo ju-
dicial.

a. As conferências anuais actuais da Igreja Metodista 
Unida se unirão a uma das quatro novas denominações. Não 
há mandato para que a superintendência geral e distrital con-
tinuassem em novas denominações.

b. As igrejas locais que não concordarem com a decisão 
de sua conferência anual podem decidir por maioria de 2/3 
(dois terços) dos votos de uma conferência de igreja para 
estarem em alinhamento quanto a uma denominação difer-
ente. Todos os activos e passivos da igreja local, bem como 
propriedades reais e pessoais, tangíveis e intangíveis, seriam 
retidos por essa igreja local. 

c. O clero decidiria com qual denominação alinhar-se. 
Por de�nição padrão, eles permaneceriam parte de sua con-
ferência anual, independentemente da expressão de seus a�l-
iados, a menos que solicitassem sua a�liação com uma de-
nominação diferente.

5. Auto-�nanciamento—Cada denominação se auto-�-
nanciará.

6. Agências Gerais—As agências gerais tornariam-se or-
ganizações 501 (c) 3 independentes, de acordo com a lei dos 
EUA, com seus próprios conselhos de administração que se 
auto-perpetuam e a manutenção de seus passivos, activos e 
reservas actuais. Algumas agências podem optar por fundi-
rem-se ou dissolverem-se. Seus serviços poderiam ser ofere-
cidos a novas denominações através de acordos negociados 
entre cada agência e cada nova denominação.

7. Pensões—As responsabilidades com pensões persistir-
iam e seriam transferidas proporcionalmente à nova denom-
inação à qual uma conferência anual ou uma igreja local se 
une. Pode ser determinado que a porção pro rata de qualquer 
obrigação agregada de pensão não �nanciada para congre-
gações em risco - particularmente congregações historica-
mente marginalizadas - é perdoada.
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8. Distribuição Equitativa dos Activos Comuns—Os bens 
gerais da igreja são divididos equitativamente.

9. Justiça restaurativa e reparações—Igrejas histori-
camente marginalizadas e particularmente vulneráveis, 
como determinadas conjuntamente pela Comissão Geral de 
Religião e Raça e pela Comissão Geral sobre o Estado e Papel 
das Mulheres, são criadas para o sucesso em todo o mundo. 
As injustiças do colonialismo, racismo institucional, sexis-
mo, capacitismo, heterossexismo e misoginia são reparadas 
através de reinvestimento �nanceiro.

10. Con�ança—Os bens mantidos em con�ança são liber-
ados para as entidades que administraram essas propriedades 
con�adas. As congregações locais e as conferências anuais 
mantêm propriedades reais e pessoais, tangíveis e intangíveis, 
e essas são facilitadas na transição para novas denominações.

11. Urgência e modulação—Com sensibilidade quanto 
às diversas necessidades em toda a conexão, as congregações 

individuais teriam tempo su�ciente para fazer a transição 
- até a Conferência Geral especial a ser realizada antes de 
2024. 

12. Moratória—Haverá uma moratória imediata sobre 
as acusações, queixas e julgamentos da igreja relacionados a 
¶161, ¶304.3, ¶310.2, ¶341.6, ¶613.19, ¶806.9, e ¶2702.1(b).

13. Prevalência e data de entrada em vigor – Todas 
as disposições dessa legislação entrarão em vigor no en-
cerramento da Conferência Geral de 2020. Todas as dis-
posições dessa legislação prevalecerão sobre as disposições 
ou parágrafos divergentes no Livro da Disciplina não na 
Constituição.

14. Separabilidade–Caso uma disposição dessa legis-
lação seja considerada inconstitucional, qualquer outra dis-
posição não dependente sob aquela disposição será separável 
e implementada conforme aprovação na Conferência Geral.
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R9999.

Número da Petição: 20663-CO-R9999-G; Jones, Scott – 
Houston, TX, EUA. 

Nova Forma de Unidade N.º 4

Nova Forma de Unidade N.º 4
Nós Metodistas Unidos vislumbramos um movimento 

Wesleyano mais vibrante e e�caz em termos de missão que 
não mais despende grandes quantidades de energia a debater 
questões sobre a sexualidade humana e a inclusão de pessoas 
lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e queer. Esperamos 
preservar a maior unidade possível enquanto abençoamos as 
novas expressões do movimento Metodista. 

Para tal, vislumbramos que as conferências anuais da 
Igreja Metodista Unida juntar-se-ão a uma das duas ou três 
igrejas autónomas. A Igreja Metodista Unida continuaria a 
existir como uma organização guarda-chuva para facilitar 
essa nova forma de unidade. Essas igrejas estarão em total 

comunhão e todas poderão usar o nome "Metodista Unida" 
mas não há obrigatoriedade em fazê-lo. Todas poderão usar 
o logotipo da cruz e do fogo mas não há obrigatoriedade em 
fazê-lo. As duas ou três igrejas manterão contacto regular en-
tre os seus líderes para coordenar a missão e a cooperação 
partilhada.  Todas as igrejas deveriam partilhar a governação 
do Conselho Geral de Finanças e Administração, Wespath, a 
Editora Metodista Unida e a Comissão Geral de Arquivos e 
História com a força de governação proporcional à força dos 
membros leigos. 

Fundamentação:
A Nova Forma de Unidade preserva o máximo de unidade 

possível, ao mesmo tempo permitindo que novas expressões 
do metodismo vivam �elmente com visões diferentes sobre 
a sexualidade humana. Precisamos de uma breve resolução a 
explicar que essas novas expressões multiplicam o testemun-
ho Wesleyano e fortalecem o nosso movimento. 

Resoluções Propostas
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“Desa�ar e apoiar a igreja local e os líderes das 
conferências anuais para a sua tarefa de criar discípulos 
de Jesus Cristo para a transformação do mundo.” 

– Declaração de missão dos Ministérios do Discip-
ulado

Introdução
Os Ministérios do Discipulado preparam discípulos de 

Jesus Cristo que mudam o mundo. 
Estabelecida pela Conferência Geral de 1972 para servir as 

igrejas locais e as conferências anuais, a Junta Geral do Discip-
ulado, designada por Ministérios do Discipulado, é composta 
por vinte e três (23) membros eleitos segundo o ¶ 1105 do Livro 
da Disciplina e o ¶ 705.3b das Disposições Gerais. 

Os Ministérios do Discipulado são responsáveis por 
preparar e cuidar espiritualmente dos líderes da igreja. A 
agência lidera a segunda área de foco, Criar Novos Locais 
para Novas Pessoas e através de Congregações Novas e Re-
vitalizadas, em total parceria com outras juntas e agências, 
com o Conselho dos Bispos, com a rede de criadores de con-
gregações e com os planos nacionais. A agência também tem 
uma parte do seu trabalho alinhada com a primeira área de 
foco, “Desenvolvimento de Líderes Cristãos com Princípios”. 

O Rev. Junius B. Dotson foi eleito Secretário-geral e ini-
ciou o seu cargo em Julho de 2016. O Rev. Dotson liderou a 
agência através de um processo de de�nição clara da nossa di-
recção estratégica como organização de impacto global, focada 
no futuro e orientada para a missão. O objectivo era dar ên-
fase a todos os esforços nos Ministérios do Discipulado, trazer 
uma nova energia ao local de trabalho e solidi�car a respectiva 
posição como agência indispensável e essencial ao trabalho da 
denominação. Os Ministérios do Discipulado envolveram-se 
num processo rigoroso para ouvir a área missionária, de�nir 
claramente as prioridades missionárias da agência e discernir o 
melhor modo de viver e�cazmente estas prioridades.

Prioridades Estratégicas e Estratégias 
Principais

No sentido de realizar a visão dos Ministérios do Disci-
pulado e cumprir os objectivos da área de enfoque que esta 

lidera, existem três prioridades estratégicas e estratégias prin-
cipais que guiam o trabalho da agência: 

1. UM PROCESSO INTENCIONAL DE CRIAÇÃO 
DE DISCÍPULOS em todas as igrejas.

• Reorientar e renovar os nossos esforços de formação e 
redireccionar os recursos para enfatizar os elementos 
essenciais (processo principal) de um sistema e�caz de 
criação de discípulos.

• Encetar conversações estratégicas com praticantes com-
provados e efectivos para aprender, ouvir e impulsionar 
a criação de novos recursos e formação especializada 
que responda directamente às necessidades dos nossos 
intervenientes.

• Cultivar a construir parcerias de alianças, pelo período 
de dois anos, com conferências anuais para desenvolver 
um plano abrangente e personalizado para formação e 
disponibilização de recursos aos respectivos líderes das 
igrejas locais.

2. COMPROMISSO COM PESSOAS actualmente à 
margem da igreja.

• Defender, disponibilizar recursos e apoiar o esforço de-
nominacional de re-evangelizar os EUA e alcançar mais 
pessoas, mais jovens e pessoas mais diversas, com a 
criação de novos locais para novas pessoas.

• Comunicar histórias de impacto dos intervenientes que 
forneçam modelos claros de compromisso efectivo da 
comunidade (evangelismo), que enfatizem a construção 
de relacionamentos.

• Desenvolver, investir e implantar uma campanha 
abrangente de mensagens que enfatize o “porquê” de cri-
ar discípulos e incentivar o foco, a energia e o esforço 
de estabelecer contacto com pessoas à margem da igreja.

• Aproveitar as lições de sucesso do compromisso da co-
munidade de uma nova igreja — tornarem-se mediadores 
do conhecimento — para impulsionar a inovação no en-
sino, aprendizagem e melhores práticas contextuais.

3. CULTIVAR RECURSOS (CONTEXTUAIS) LO-
CAIS em todo o mundo.

• Orientar conversações estratégicas com os líderes 
da conferência central para obterem conhecimento e 

Relatório da Junta Geral do Discipulado 
(d/b/a Ministérios do Discipulado) 

2017-2020
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desenvolverem recursos relevantes sob o ponto de vista 
contextual e e� cazes na prática, para a criação de dis-
cípulos de Jesus Cristo.

• Aumentar e expandir a capacidade de rede da equipa de 
publicação das conferências centrais para desenvolver 
recursos contextuais e colocá-los disponíveis, acessíveis 
e adequados às igrejas locais nas conferências, nas quais 
as equipas estão localizadas em toda a conexão.

• Trazer a voz e as contribuições dos líderes de pensa-
mento das conferências centrais para a conversação em 
toda a igreja sobre os sistemas de discipulado intencio-
nal, através do apoio dos autores e de um canal de pub-
licação das conferências centrais.

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 guia diário devocional mais lido do mun-
do (No Cenáculo, guia devocional diário).

• 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 promovem algumas das 
acções de formação mais importantes para a missão 
na denominação, como a Escola de Desenvolvimen-
to Congregacional, a Juventude 2019 e o Fórum de 
Ministério das Crianças.

• Providenciam orientação teológica para a Escola 
Dominical da denominação e outros tipos de currículos 
Metodistas Unidos o� ciais.

Destaques: 2017–2020

Uma Nova Concepção Organizativa

No Outono de 2018, os Ministérios do Discipulado imple-
mentaram uma nova concepção organizativa total em toda a 
agência, com excepção de “O Cenáculo”. Foi o culminar de um 
rigoroso processo de dois anos da respectiva junta de directores 
e equipa de liderança para discernir o melhor modo de efectiva-
mente viver as três prioridades estratégicas. A questão adapta-
tiva que norteou a reorganização foi: “O que signi� ca ser me-
diadores do conhecimento e orientadores de conversações 
estratégicas?” Ser “mediadores do conhecimento”, o Ministé-
rio do Discipulado reconhece que a agência não pode continuar 

a ser a disponibilizadora exclusiva de conteúdos e conhecimen-
tos especializados. Como mediadores e� cazes, parte da respon-
sabilidade da agência é saber onde se encontram os melhores 
recursos, independentemente de estes estarem dentro ou fora 
dos Ministérios do Discipulado. O objectivo geral é tornar-se o 
local mais con� ável para encontrar recursos que mantenham a 
� delidade aos princípios wesleyanos e estejam em sintonia 
com as nossas prioridades estratégicas.

Ser “orientadores de conversações estratégicas” é uma 
mais-valia para a Igreja Metodista Unida. A opinião consis-
tente em campo é de que os Ministérios do Discipulado pos-
suem a in� uência para colocar as pessoas certas numa sala 
para a aprendizagem através dos seus pares. Estas conversa-
ções alargam a capacidade da agência de ser mediadora e� caz 
do conhecimento, pois leva à descoberta de novos recursos e 
conhecimentos especializados. Caso este trabalho seja bem-
-sucedido, as conversações ajudarão a agência a colocar-se 
mais em sintonia com as necessidades dos seus intervenien-
tes e o resultado será um conteúdo mais direccionado e com 
maior impacto nos respectivos utilizadores.

A experiência que abrange as três prioridades da agência 
e a respectiva mudança para ser mediadora do conhecimento 
e organizadora de conversações estratégicas é #SeeAllThe
People. Qual será o aspecto de uma iniciativa que é uma mis-
tura de conteúdo original e mediado, disponibiliza uma plata-
forma de aprendizagem para a partilha de modelos essenciais, 
permite a adaptação contextual e se desenvolve com base em 
conversações estratégicas? Designa-se #SeeAllThePeople! 
A iniciativa está a causar um impacto signi� cativo na igreja. 
É uma plataforma de aprendizagem que vai muito além da 
Igreja Metodista Unida. Os Ministérios do Discipulado pla-
neiam continuar o esforço e permitem que a informação que 
estamos a aprender seja transmitida ao desenvolvimento de 
recursos e formação relacionados. 

Através do #SeeAllThePeople e outras iniciativas, os 
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Ministérios do Discipulado aprenderam que a concepção da 
estrutura organizativa já não auxiliava a agência a atingir ple-
namente seus objectivos. 

A nova concepção organizativa dos Ministérios do Discipu-
lado está mais integrada em todas as áreas. É holística, pois man-
tém a criação de discípulos como respectivo objectivo e mantém 
a organização focada no que é importante para a igreja. Também 
foi implementada para realizar mais com menos recursos �nan-
ceiros, que se esperam para os próximos quadriénios.

#SeeAllThePeople

O movimento #SeeAllThePeople, iniciado pelos Minis-
térios do Discipulado em 2017, incentiva os Metodistas Uni-
dos a pensar menos em “consertar” as respectivas igrejas e 
mais na participação com as pessoas nas suas comunidades 
como parte de um sistema de discipulado intencional. 

As congregações locais são incentivadas a desenvolver 
os seus próprios sistemas intencionais para criar discípulos 
de Jesus Cristo com a ajuda de uma variedade de recursos, 
incluindo curtas-metragens com iniciadores de conversações, 
um centro social online com inúmeras oportunidades para as 
redes sociais e dois recursos fundamentais, Desenvolvimento 
de um Sistema de Discipulado: Um Guia para as Congrega-
ções e Participação na sua Comunidade: Um Guia para a 
Inclusão de Todos.

Foi projectada uma série de ensino e discussão em vídeo, 
online, com três sessões, disponível gratuitamente nos Minis-
térios do Discipulado, para comunicar os princípios básicos 
que de�nem o #SeeAllThePeople e auxiliar as congregações 
locais a desenvolver os seus sistemas de discipulado. 

Em toda a conexão metodista unida, os líderes das con-
ferências anuais e os clérigos adoptaram a iniciativa #SeeAll-
ThePeople para se relacionarem com as comunidades vizinhas 
às suas igrejas como uma maneira de incorporar totalmente o 
espírito da tradição wesleyana.

Outras assistências de formação do #SeeAllThePeople 
para leigos e clérigos incluem:

• Formação em sistemas de discipulado intencional e 
recursos disponibilizados pela equipa do Ministério do 
Discipulado para líderes locais e das conferências an-
uais.

• Curso Avançado para Servidores Leigos utilizando os 
recursos do #SeeAllThePeople.

Início de Novas Igrejas

• Igrejas que Implantam Igrejas  (Churches Planting 
Churches, CPC) - Uma parceria com igrejas vitais nos 
EUA para ensinar outras pessoas sobre as melhores 
práticas de expansão do ministério, através de um tra-
balho saudável em diversos locais.

• Comunidade Multiplicadora de Aprendizagem   
(Multiplying Learning Community, MLC) - Um esforço 
que procura ligar, equipar e capacitar os estrategas mis-
sionários, para adoptar mentalidades de multiplicação, 
formar líderes nos seus distritos para o lançamento de 
novas comunidades religiosas e participação no movi-
mento de implantar uma igreja por dia.

• Recursos de Implantação de Igrejas Wesley-
anas  (Wesleyan Church Planting Resources, WCPR) 
- Activos que disponibilizam recursos de multimédia 
enraizados no espírito Wesleyano, para implantadores e 
igrejas multiplicadoras.

• Programa de Residência de Alto Impacto  (High Im-
pact Residency Program, HIRP) - Residências em igre-
jas an�triãs para preparar implantadores de igrejas com 
elevado potencial para implantar comunidades religio-
sas de alto impacto.

• Projectos de Pesquisa Experimental na Implantação 
de Igrejas — Actividades para auxiliar a informar futu-
ras direcções de liderança da igreja, incluindo:

 ° Estado da IMU sobre a Implantação de Igrejas 
nos Estados Unidos em parceria com a “Lifeway 
Research”.

 ° Novas Pessoas em Novos Locais em parceria com 
o Centro Lewis para Liderança da Igreja.

 ° Implantação de Igrejas Hispânicas em parceria 
com a “Lifeway Research”.

 ° Sentido, um projecto de pesquisa que utiliza uma 
concepção centrada no ser humano (human-centered 
design, HCD) para entender as necessidades e os va-
lores dos jovens latinos e para criar experiências que 
os apoiem na busca de signi�cado, em parceria com 
o Plano Nacional dos Ministérios Hispânico-Latinos.

Recursos de Culto

• Projecto para Novo Hinário — Um esforço em colab-
oração com a CPMU. 

• 2018 FUSION — Um evento nacional centrado na dis-
ponibilização de recursos e apoio ao culto contemporâ-
neo.

• Recursos de Série de Sermões — Recursos para culto 
baseados na Web para as Épocas Litúrgicas.

• Recursos de Culto na Internet — Recursos para culto 
muito valorizados, disponibilizados a milhares de lí-
deres Metodistas Unidos e não Metodistas Unidos em 
todo o mundo. A Série de Sermões para as Estações 
Litúrgicas iniciou-se em 2017.
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Recursos para os Líderes da Igreja

• Conversações Corajosas — Um conjunto de ferramen-
tas de recursos para a participação das igrejas em diálo-
gos estruturados, para conhecer questões sociais ou para 
conversações difíceis que surgem num ambiente con-
gregacional. 

• Proporcionar Formação para Angariação de Fun-
dos Religiosos — Disponibilizada pelo Lake Institute 
(Fundação Lily).

• Um manual da IMU — A Nossa Disciplina e 
Princípios Sociais — Um resumo conciso do Livro de 
Disciplina e dos Princípios Sociais no idioma Coreano.

• Estudo da Bíblia da Trindade — Um estudo abrangen-
te da Bíblia em cinco anos, em sessões de doze sema-
nas, no idioma Coreano.

• Evangelismo Contextual— Um projecto de pesquisa 
sobre metodologias não tradicionais sobre implantação 
de igrejas.

Jovens

• Encontro Quadrienal e Global de Jovens — O quarto 
evento quadrienal foi realizado em Joanesburgo, África 
do Sul, em Julho de 2018, com a participação de mais 
de quatrocentos jovens de todo o mundo.

• JUVENTUDE 2019 — O evento nacional para jovens 
Metodistas Unidos e os seus líderes adultos, em Julho 
de 2019, proporcionou desenvolvimento de discipulado 
e liderança. Mais de 3200 pessoas reuniram-se no Cen-
tro de Convenções da Cidade de Kansas, na Cidade de 
Kansas, Missouri.

• Peregrinação à Terra Santa — Anualmente, nos úl-
timos quatro anos, um jovem de cada jurisdição e con-
ferência central dos EUA teve a oportunidade de partic-
ipar em discipulado pessoal, discernimento vocacional 
e competências de resolução de con�itos durante uma 
experiência de dez a doze dias em Israel e na Palestina.

O Cenáculo

O Cenáculo continua a sua tarefa de convidar as pessoas 
a criar uma vida diária com Deus e ajudar a aprofundar a ora-
ção e a vida espiritual da igreja. 

• Em cada edição, são distribuídas mais de um milhão de 
cópias do guia devocional diário, ligando-se a, aproxi-
madamente, 15 000 congregações dos EUA e milhares 
de pessoas, através de assinaturas digitais e um pro-
grama de venda em quiosques. 

• A revista O Cenáculo está actualmente disponível em 
mais de cem países e em trinta e cinco idiomas, o que 
facilita o alcance global da igreja e uma conversação 
mundial sobre a importância da oração e devoção 
diárias. A edição mais recente num outro idioma, El Ce-
nacle na Catalunha, foi lançada em Janeiro de 2019, em 
cinco formatos: impressão, aplicação, e-mail, Internet 
e áudio. 

• Estão em curso conversações exploratórias com os líde-
res da igreja na China, Mongólia e partes do sudeste da 
Ásia, onde as comunidades Cristãs estão a crescer, mas 
onde O Cenáculo não está disponível.

O Centro de “O Cenáculo” para Formação Espir-
itual Cristã foi criado em 2017 para coordenar o trabalho 
do ministério, melhorar as relações e fortalecer o trabalho 
fundamental da oração e formação espiritual. O centro abriga 
ministérios estabelecidos e e�cazes, O Caminho para Emaús, 
A Academia para a Formação Espiritual e O Centro de Oração 
Viva, juntamente com as iniciativas editoriais e de aprendiza-
gem através da formação, ao mesmo tempo que permite ca-
pacidade de resposta adaptativa às necessidades espirituais 
emergentes. 

A equipa de O Caminho para Emaús lançou novos 
manuais, redesenhou a sua estrutura de apoio comunitário, 
lançou uma aplicação de base de dados comunitária e iniciou 
novas comunidades na Nigéria, Bolívia, Quénia e Argentina. 
Em 2018, mais de cem igrejas Metodistas Unidas partic-
iparam num teste piloto do Fim-de-semana de Descoberta, 
um retiro congregacional promissor para estudantes do en-
sino secundário, liderado por adolescentes mais velhos com 
apoio de adultos. O primeiro manual da Descoberta, “Descu-
bra o Amor de Deus através da Igreja”, proporciona linhas de 
discussão, guias para pequenos grupos de discussão e ajuda 
para o �m-de-semana. A Academia para a Formação Espiri-
tual encheu todos os seus programas intensivos de dois anos 
com líderes que necessitam profundamente de descanso e 
renovação, enquanto expandem as suas Academias de cinco 
dias nos EUA e no estrangeiro. 

Recursos de Estudo e Culto em Toda a Igreja, inclu-
indo Restabelecimento da Alma do Rev. Junius B. Dotson, di-
sponibiliza recursos de qualidade para crescimento espiritual 
pessoal e discussão em pequenos grupos. Estão disponíveis 
estudos campeões de vendas para a Quaresma e o Advento. 

Iniciativas de Oração. O Cenáculo fez parceria com a 
Conferência Geral e o Conselho dos Bispos em iniciativas 
de oração — guias diários de oração, comunidade de oração 
online e salas de oração locais — para a sessão especial de 
chamada, de Fevereiro de 2019, que apoiou a vida da igreja 
em conjunto, enquanto trabalhava em questões difíceis.

Nota sobre o �nanciamento de O Cenáculo: Sendo um 
ministério auto�nanciado desde 1935, O Cenáculo não re-
cebe qualquer dinheiro distribuído pela IMU. Conforme 
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encarregado pelo Livro de Disciplina (¶ 1115), O Cenáculo 
incorpora um carácter interdenominacional e internacional 
para abordar questões relacionadas com a vida espiritual. O 
impacto de O Cenáculo é medido através da clareza da missão 
e solidez �nanceira.

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 e membros gerais da administração; 
critica, aconselha e actua sobre os planos para os recursos 
Metodistas Unidos o�ciais; e comunica com o pessoal sobre 
o currículo e necessidades de aprendizagem/estudo da igreja.

O Futuro: Em Desenvolvimento para 2020 e 
para o Próximo Quadriénio

Estão em curso iniciativas, eventos e grandes projectos 
para 2020 e para o próximo quadriénio, que servirão uma ig-
reja em mudança de maneiras novas e criativas. Estas incluem:

• Bootcamp de Implantação de Igrejas Hispano-Lati-
nas para equipar os implantadores hispano-latinos para 
implantar igrejas saudáveis e reproduzir novas, bem 
como comunidades de fé dentro do contexto hispano-
-latino.

• Bootcamp de Implantação de Igrejas Multiculturais 
para disponibilizar ferramentas, estratégias e um pla-
no abrangente, necessários para a implantação de uma 
nova congregações multicultural e multiétnica.

• Ministros Leigos Certi�cados com Especialização 
em Implantação de Igrejas que procuram proporcio-
nar requisitos educacionais/de formação adicionais e 
especí�cos na implantação de igrejas.

• Implantação de Igrejas em Cidades Globais  para 
encontrar, equipar e destacar líderes e igrejas para im-
plantar e reimplantar missões e ministérios Metodistas 
Unidos em cidades globais nos EUA e no mundo.

• Expressão Inovadora para Expressão Total  para 
equipar líderes, clérigos e leigos na ligação com novas 
pessoas da comunidade para se transformarem em ex-
pressão total no seio de uma igreja conexional.

• Participação na Comunidade através dos Ministé-
rios dos Jovens para oferecer formação orientada para 
a participação na comunidade para líderes do ministério 
dos jovens e dos jovens em igrejas locais.

• Recursos de Implantação da Igreja de Wesley para 
2020, uma abordagem de liderança para iniciar novos 

ministérios, comunidades de fé, congregações e igrejas. 
• Projecto do Hinário Africano II, um recurso litúrgico 

pela juventude e jovens de toda a América do Norte que 
nomeiam questões contemporâneas. A geração do mi-
lénio escreveu orações, chamadas para o culto, litanias 
e palavras faladas para estilos alternativos de culto de 
todas as culturas. 

• Colecção de Recursos de Culto dos Metodistas Uni-
dos  (United Methodist Worship Resources Collection, 
UMWRC), que combinará todos os hinos e liturgias o�-
ciais da IMU, actualmente aprovados. Esta será com-
plementada com uma variedade de produtos adicionais 
de alta qualidade, teologia sólida e de utilização prática 
para as congregações enriquecerem, animarem e alarga-
rem as opções de culto vitais da IMU. A nova colecção 
estará disponível em vários formatos digitais (incluindo 
para download) e para impressão.

• Evento de Formação do Século XXI para Líderes de 
Culto Contemporâneos.

• Novo recurso #SeeAllThePeople, Formação de Discí-
pulos através do Culto.

• Estratégia de Comunicação: Apoiar #SeeAllThePeople 
disponibilizando História das Pessoas — partilha da fé 
de novos discípulos, participando activamente da vida e 
ministério de novas comunidades de fé.

• Estratégia de Multiplicação de Igrejas: Multiplicação 
de Implantação de Igrejas e multiplicação de Discípulos 
que fazem Discípulos. 

• O Cenáculo está a encetar conversações exploratórias 
com os líderes da igreja na China, Mongólia e partes do 
sudeste da Ásia, onde as comunidades Cristãs estão a 
crescer, mas onde O Cenáculo não está disponível.

• Estratégia Global da Cidade:  Encontrar, equipar e 
destacar líderes e igrejas para recuperar a Presença Vi-
tal do MU em Cidades Globais nos Estados Unidos e 
noutras partes do mundo.

Vinculados Administrativamente 

Fortalecimento da Igreja Negra  
para o Século XXI

O Gabinete dos Ministérios Afro-Americanos propor-
ciona liderança principal para dar resposta aos Ministérios do 
Discipulado sobre a iniciativa da Conferência Geral quanto 
ao Fortalecimento da Igreja Negra para o Século XXI (Stren-
gthening the Black Church for the 21st Century, SBC21). Os 
gabinetes SBC21 estão localizados nos Ministérios de Dis-
cipulado. Parcerias especí�cas para apoiar a transformação, 
renovação e crescimento das igrejas negras disponibilizam 
aprendizagem através dos Centros de Recursos de Congre-
gação e formação de pessoas para congregações parceiras, 
incluindo fornecimento de materiais necessários. Ambas as 
entidades — SBC21 e Ministérios de Discipulado  — estão 
a trabalhar extensivamente num espírito de aliança, para 
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reforçar e melhorar a vitalidade das igrejas negras e, funda-
mentalmente, de todas as igrejas Metodistas Unidas em toda 
a conexão.

Plano Abrangente Nativo-Americano

O Plano Abrangente Nativo-Americano (Native Ameri-
can Comprehensive Plan, NACP) enriquece os ministérios 
Nativo-Americanos Metodistas unidos ao efectuar parceria 
com Início de Novas Igrejas (Via 1) para:

1. Desenvolver e apoiar os ministérios e irmandades con-
gregacionais Nativo-Americanas Metodistas Unidas, 
existentes e novas, permitindo-lhes a integração como 
parte vital da Igreja Metodista Unida.

2. Desenvolver Liderança Nativo-Americana para o 
serviço da Igreja Metodista Unida.

3. A�rmar o valor e reforçar a função das contribuições 
tradicionais, culturais e espirituais do povo Nati-
vo-Americano na expressão da fé Cristã e no desen-
volvimento da fé entre os membros da Igreja Metodista 
Unida.

Nota: Resposta dos Ministérios de Discipulado aos 
assuntos encaminhados pela Conferência Geral de 
2016

Os Ministérios do Discipulado adoptaram medidas rela-
tivas a todos os itens de legislação da Conferência geral de 
2016 submetidos à agência, tal como mencionado nas minu-
tas do Daily Christian Advocate. 

Serviços para a Ordenação do Ministério na IMU

Não existem alterações ao Livro das Ordenações para o quadriénio 2021-2024. 
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(Do Director Executivo, Rev. Fred Allen)

O objectivo do SBC21 é disponibilizar à Igreja Meto-
dista Unida o dom de um modelo de aprendizagem transfor-
macional, que permita que as conferências anuais efectuem 
parcerias e partilhem o seu dom de vitalidade com outras 
congregações e outras conferências anuais que procuram o 
crescimento da igreja. Oferecer modelos e�cazes: aumentar 
os nossos dons na missão e ministério; desenvolver os nossos 
líderes leigos e clericais com novas competências; participar 
no ministério junto dos pobres e encarcerados; identi�car, 
apoiar e orientar e�cazmente os clérigos negros jovens; e, por 
último, transformar e fortalecer a Igreja Metodista Unida.

A Rede Nacional de Jovens Adultos

A iniciativa da Rede Nacional de Jovens Adultos (Na-
tional Network of Young Adults, NNYA) do Fortalecimento 
da Igreja Negra para o Século XXI (SBC21) proporciona 
uma infra-estrutura essencial, concebida para recrutar e eq-
uipar o potencial máximo de jovens clérigos Afro-America-
nos/étnicos, líderes de campus, com um conjunto completo 
de experiências, que proporciona aos líderes as capacidades e 
competências necessárias para transformar, revitalizar e esta-
belecer congregações vitais e ministérios de campus e servir 
como líderes dentro da Igreja Metodista Unida. 

Actualmente, mais de trezentos jovens adultos 
estão matriculados na NNYA e participam 
da Conferência anual Liderar através da 
Transformação (Leading in Transformation, LIT).

As posições, comportamentos e intenções dos partic-
ipantes na Rede Nacional de Jovens Adultos do Fortaleci-
mento da Igreja Negra para o Século XXI são transforma-
dores, entusiasmantes e motivantes para liderar a igreja e 
muito para além desta. Após a Conferência Liderar através da 
Transformação (LIT), recebemos uma enorme participação 
de jovens adultos em toda a conexão. Expandimos as parce-
rias para incluir conferências anuais, igrejas locais e vários 
campi interculturais. Os alunos participaram através das redes 
sociais, através da aplicação e através de inquéritos, onde ex-
pressaram a�rmação genuína da chamada e desejo de serem 
líderes dos princípios de Jesus Cristo. 

Temos como objectivo, tenaz e intencional, ajudar os 
jovens adultos (entre os dezoito e os trinta e cinco anos) a 
responder à pergunta: “Onde Deus me chama para servir?” 
Os nossos ministros de campus, formadores experientes de 
clérigos e mentores estão a efectuar parcerias com conferên-
cias anuais, ministérios de campus e fundações de Wesley 

para proporcionar aos líderes estudantis o apoio necessário 
para ouvir, discernir, responder e clari�car a sua chamada. 
Estamos entusiasmados por caminhar ao lado de mais de 
cinquenta jovens adultos, que fazem a jornada desde a ex-
ploração como candidatos até a candidatos certi�cados ou a 
líderes de servos leigos. Actualmente, mais de vinte membros 
da nossa equipa de design aceitaram estágios ministeriais em 
igrejas e/ou agências locais da IMU. Dez seminaristas estão 
matriculados em escolas teológicas associadas ao MU. Um 
estudante universitário recente começará o seminário neste 
Outono e cinco iniciaram a via para o ministério ordenado 
como candidatos certi�cados. Actualmente, existem dois es-
tudantes universitários que servem como pastores leigos nas 
conferências anuais da Carolina do Sul e do Texas. Prevemos 
que mais alunos começarão o seminário após a respectiva 
formatura em Maio. Estamos gratos e entusiasmados com o 
tremendo crescimento que os nossos líderes demonstram nos 
campi, nas igrejas locais e nas respectivas comunidades. Eles 
são verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, que transformam 
o mundo.

Actualmente, este projecto conta com mais de trinta 
capelães de faculdades e ministros de campus, que servem 
como mentores das Faculdades e Universidades com 
Tradições na Comunidade Negra (Historically Black Colleges 
and Universities, HBCUs). Esses líderes servem nos campi da 
Universidade Clark Atlanta, Faculdade de Wiley, Faculdade 
de Rust, A&M da Flórida - Fundação Wesley, Universidade 
do Estado de Grambling - Fundação Wesley, Universidade 
de Dillard, Faculdade de Philander Smith, Orangeburg - 
Fundação Wesley, Universidade de Howard - Fundação Wes-
ley, Universidade do Estado do Tennessee - Fundação Wesley, 
Universidade de Fisk - Fundação Wesley, Universidade do 
Estado de Alcorn, Faculdade de Paine, Seminário Teológicoo 
de Gammon, Universidade de Tuskegee - Fundação Wesley, 
Universidade de Cla�in, Faculdade do Texas, Universidade 
Central da Carolina do Norte - Fundação Wesley, A&T da 
Carolina do Norte - Fundação Wesley, Universidade do South-
ern - Fundação Wesley, Universidade de Bethune Cookman, 
Faculdade de Bennett, Universidade de Tuskegee, Estado do 
Alabama - Fundação Wesley e Faculdade de Lane. A nossa 
rede expandiu-se para incluir jovens líderes leigos e clérigos 
dos campi dos seminários, tais como a Escola Teológica Van-
derbilt, a Escola de Teologia Candler, a Escola Teológica de 
Duke, a Escola Teológica McCormick, a Escola de Teologia 
de Claremont, o Seminário Wesley e o Centro Teológico In-
terdenominacional. Também demos as boas-vindas à nossa 
primeira delegação transcultural na nossa conferência, da 
Universidade de Memphis - Fundação Wesley. As nossas con-
ferências anuais em parceria também incluem a Conferência 
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Anual do Texas Central, a Conferência da Geórgia do Norte 
(Desenvolvimento Congregacional Negro), a Conferência do 
Tennessee, a Conferência Susquehanna e a Conferência da 
Carolina do Norte da Igreja Metodista Unida. Existem di-
versas agências dos MU representadas na nossa parceria da 
rede, onde se incluem os Ministérios Globais, o Programa de 
Bolseiros para Missões, Fundo das Faculdades Negras e Pro-
jecto de Transformação. Após participar como observador na 
Conferência LIT de 2018, estamos a efectuar uma nova par-
ceria com o Fórum de Exploração Teológica. Estamos entu-
siasmados em dar as boas-vindas e prosseguir parcerias com 
uma série de igrejas locais, provenientes de toda a conexão, 
as quais incluem a Igreja de Impacto, a IMU de Cascade, a 
IMU St. James, IMU de Jornada, a IMU John Wesley, a IMU 
Memorial Gordon e a IMU de Red Oak. 

O nosso compromisso ecuménico cresceu para incluir 
parceiros Pan-Metodistas e interdenominações, como o 
Ministério dos Jovens Adultos da Igreja Metodista Episcopal 
Cristã, a Igreja da Comunidade Amazing Grace, a Igreja da 
Bíblia de Salem e a Igreja Baptista da Amizade.

Temos orgulho em anunciar trezentos participantes, quin-
hentos participantes de experiências de culto, dez parcerias 
com igrejas locais, trinta ministérios de campus, cinco par-
ceiros de agências MU, sete seminários representados e rep-
resentação de mais de dez conferências anuais. Actualmente, 
mais de trinta adultos jovens servem como estagiários pasto-
rais ou pastores estudantes, dez adultos jovens foram certi�-
cados, seis foram nomeados e dois foram ordenados. 

A Conferência Liderar através da Transformação (LIT) 
reunir-se-á novamente em 2019; no entanto, em resposta aos 
inquéritos respondidos pelos participantes, alargaremos o 
nosso formato para uma conferência de dois dias. Antevemos 
o registo de quinhentos participantes, trinta e cinco parceiros/
patrocinadores, e a experiência de culto do encerramento re-
unirá mais de seiscentos adultos jovens. Os nossos facilita-
dores continuarão a representar uma variedade diversi�cada 
de especialidades, incluindo teologia, negócios, ministério, 
academia e artes. 

Vários ministros/ministérios de campus estão a planear 
recriar a “Experiência LIT” durante os respectivos serviços 
de capelania, desa�ando os alunos a liderar a transformação 
nos seus campi, nas suas comunidades, igreja e, por último, 
no mundo. Criámos um currículo gratuito para download e 
um guia de culto que será disponibilizado online para auxiliar 
os ministros de campus, capelães, líderes estudantis e igrejas 
locais na participação de adultos jovens e cultivar uma cultura 
de chamada. 

Estamos gratos à Iniciativa dos Jovens Clérigos e aos 
nossos parceiros da Educação Superior e Ministério por �-
nanciarem este grande trabalho e por serem um recurso à me-
dida que procuramos recrutar, formar e apoiar líderes trans-
formacionais para servir a igreja e transformar o mundo. 

A NNYA (Desenvolvimento de Liderança) é a 
principal prioridade do quadriénio 2021-2024.

Estamos a alterar para uma estrutura mais programática 
e sistemática, pois a rede continua a crescer e a expandir-se 
muito rapidamente. Como director executivo, observei as se-
guintes necessidades: 1) desenvolver mais participação ao 
nível das conferências anuais, para atender aos grandes pedi-
dos de assistência; 2) fontes de rendimento mais sustentáveis 
e consistentes; 3) iniciar um plano estratégico para contra-
tar, pelo menos, mais duas pessoas (auxiliar administrativo e 
logístico); bem como 4) diversi�car a nossa rede para incluir 
pessoas interculturais/inter-raciais. 

O maior sucesso do nosso programa é que este re�ecte os 
princípios fundamentais do ministério de Jesus. A maior parte 
da nossa programação é concebida para ser relacional; inten-
cionalmente, damos ênfase ao discipulado/mentoria e temos 
como objectivo desenvolver líderes com princípios e trans-
formadores. Nos últimos dois anos, estabelecemos relações 
através de eventos nacionais, encontros nos campi locais, 
grupos de discernimento e outras iniciativas nacionais. Isso 
exigiu imensas horas de viagem. Actualmente, há apenas uma 
equipa dedicada a tempo inteiro a este programa. Temos um 
estagiário das redes sociais a tempo parcial e um gestor de 
eventos sazonais que presta auxílio apenas durante as etapas 
de planeamento da Conferência LIT. Assim, à medida que as 
viagens e a necessidade da nossa presença aumentam, o co-
ordenador do programa encontra-se muitas vezes excessiva-
mente stressado e pressionado e, por isso, necessitamos de 
ser criativos/inovadores para acompanhar os aspectos admin-
istrativos e logísticos da programação. 

Presentemente, estou a trabalhar conjuntamente com um 
“coach” e mentor para desenvolver uma proposta detalhada e 
um plano estratégico, para garantir o cumprimento das quatro 
metas SMART até 2020. 

Por �m, observei que todas as conferências anuais e as 
congregações locais estão à procura de estratégias para a 
participação e o discernimento de adultos jovens. O nosso 
sucesso e conjuntura actuais não são apenas inspiradores, 
mas estão a despertar o interesse das igrejas e conferências lo-
cais que gostariam de aprender e reproduzir o nosso modelo. 
Assim, estamos a desenvolver novas parcerias e a abranger 
novos contextos para servir, não apenas as comunidades pre-
dominantemente Afro-Americanas, mas também os contextos 
interculturais e inter-raciais. Temos o compromisso de pro-
porcionar a todos os adultos jovens a oportunidade de apren-
der, crescer, partilhar e liderar através da transformação.

Iniciativa do Ministério Nacional das 
Penitenciárias e Justiça Social

A missão da Iniciativa das Penitenciárias e Justiça Social 
do SBC21 é equipar, incentivar a participação e inspirar as 
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conferências anuais Metodistas Unidas e congregações locais 
para agir de imediato, para acabar com o encarceramento em 
massa. 

Com recursos de colaboração, formação e desenvolvi-
mento pioneiros, e através de consultoria individual, eq-
uipamos os clérigos e os leigos com as melhores práticas, 
permitindo que eles discipulem pessoas afectadas pela trans-
formação da experiência de encarceramento em massa. 

Resultados

O Ministério Nacional das Penitenciárias e Justiça Social 
do SBC21 acredita que, ao equipar as congregações locais 
com as ferramentas para #SeeAllThePeople, um resultado es-
perado pode ser o crescimento do discipulado com a congre-
gação existente e as pessoas afectadas pelo encarceramento. 
Ensinamos os líderes que as penitenciárias locais, municipais 
e estaduais e federais representam um grande campo mis-
sionário e, por isso, uma oportunidade, especialmente para 
cidadãos e pessoas que retornam afectadas pelo encarcera-
mento em massa. 

Como cumprimos a nossa missão?

O programa do Ministério Nacional das Penitenciárias 
e Justiça Social está altamente focado no seu objectivo. É 
simples cumprir nossa missão - se virmos todas as pessoas 
que Deus nos chamou para alcançar. Criámos parcerias inten-
cionais que permitiram que nossa infra-estrutura no gabinete 
nacional fortalecesse e disponibilizasse recursos às congre-
gações Afro-Americanas em redor da área do ministério para 
os pobres. 

Alguns Factos

• Sabia que, anualmente, mais de seiscentas mil pessoas 
são libertadas das penitenciárias?

• Sabia que mais de onze milhões de pessoas entram no 
circuito das cadeias todos os anos? 

Alguns Factos sobre o SBC21

• O SBC21 disponibilizou formação sobre os princípios 
básicos para iniciar um Ministério das Penitenciárias 
em mais de vinte e cinco estados.

• O SBC21 disponibilizou formação sobre o Desman-
telamento da Escola como Via Canalizadora para as 
Penitenciárias a quase quatrocentos professores e ed-
ucadores no Distrito Escolar Independente de Dallas, 
bem como nas Escolas Públicas da Área Metropolitana 
de Nashville.

O Nosso Trabalho e Impacto

• O Ministério Nacional das Penitenciárias disponibi-
lizou recursos directamente a mais de vinte estados, a 

cerca de meia dúzia de Conferências Anuais Metodistas 
Unidas.

• Criou mais de 150 parcerias ecuménicas. 
• Desenvolveu parcerias interinstitucionais intencionais 

com as MMU, os HMU, a Igreja e Sociedade, O Cená-
culo, os Ministérios do Discipulado, as Comunicações 
Metodistas Unidas, a JGESM, os Ministérios Globais e 
muitos mais.

• Alcançou directamente mais de dez mil pessoas desde a 
Cimeira Nacional das Penitenciárias de 2013; em 2018, 
através de uma in�nidade de esforços de participação, 
incluindo a Cimeira Nacional das Penitenciárias, a re-
união de município RELEASED, a Formação sobre En-
carceramento em Massa para o Retiro da Conferência 
Anual da Carolina do Norte/Carolina do Sul, a reunião 
de município sobre Encarceramento em Massa de Cal-
Pac, as Clínicas de Cancelamento do Registo Criminal 
em Compton, Califórnia, e Nashville, Tennessee.

• Conexão contínua com as equipas de concepção no 
Kansas, Texas, Tennessee, Geórgia e agora Ohio (5.ª 
Cimeira Nacional das Penitenciárias 2020 sobre Encar-
ceramento em Massa).

• Disponibilizou dez grupos de discussão com clérigos 
para um projecto de investigação com as Comunicações 
MU, para desenvolver recursos para as igrejas locais. 

• Fases iniciais de uma parceria com o Cenáculo para min-
istrar workshops de escrita para os capelães MU, que 
por sua vez ensinarão os reclusos. O objectivo é solicitar 
histórias de impacto para compilarem num Recurso do 
SBC21 para as igrejas — incentivando-as a activar os 
ministérios penitenciários nas suas congregações. 

Rede da Cimeira das Penitenciárias

O SBC21 desenvolveu parcerias nacionais com entidades 
que realizam um trabalho excepcional na área dos ministérios 
das penitenciárias, juvenis e correccionais. As nossas redes 
de parceiros também incluem as agências gerais MU, as con-
ferências anuais e a igreja local, distritos escolares e outras 
entidades. A nossa rede inclui os seguintes parceiros:

Associação das Penitenciárias, Distrito Escolar Independente 
de Dallas  

Fundo de Defesa da Criança, Escolas Públicas da Área Met-
ropolitana de Nashville

Ministérios Globais, IMU de Hamilton Park
Ministérios do Discipulado, IMU de Crossroads, Compton, 

Califórnia
O Cenáculo, IMU de Saint Mark, Wichita
Comunicações Metodistas Unidas, Igreja do Coração de Cris-

to, Wichita
Igreja e Sociedade, St. Johns Downtown, Houston 
Ministério de Apoio nas Penitenciárias do Tennessee, Igreja 

de Concord
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Mulheres Metodistas Unidas, Ponto de Destino
Homens Valorosos, Catedral do Louvor
IMU Gordon Memorial, Centro de Detenção Juvenil do 

Condado de Dallas
Igreja de Cristo de Preston Crest, IMU da “Comunidade” 

de St. Luke
Kairos, ExodusFoundation.org
A2Z Ministries, Inc., West Angeles COGIC
Programa Todos Incluídos, Conferência de Ohio Oeste,  

E mais . . .

Desenvolvimento do Ministério 

A Cimeira Nacional das Penitenciárias do SBC21 sobre 
o Encarceramento em Massa destina-se a líderes clérigos mo-
tivados e membros de equipas de várias igrejas que manifes-
taram interesse no desenvolvimento de ministérios centrados 
nas penitenciárias ou ministérios de justiça restaurativa nas 
respectivas igrejas. Estes líderes participam das Cimeiras Na-
cionais das Penitenciárias, recebem formação e têm sessões 
de coaching para desenvolverem um plano de ministério com 
base no respectivo contexto comunitário. 

O SBC21, em parceria com os nossos parceiros ministe-
riais na Exodus Foundation.org, deu formação e equipou as 
equipas da IMU de 2017 a 2018 em: 

• St. Johns Downtown em Houston
• IMU de Crossroads em Compton, Califórnia
• IMU de Saint Mark em Wichita
• IMU de Hamilton Park, Dallas
• IMU da “Comunidade” de St. Luke, Dallas
• IMU de St. Paul, Dallas
• IMU de Saint Mark em Carolina do Sul

A formação apoia o desenvolvimento do ministério 
centrado em: 

Educação e Formação — Concentrando-se em disponi-
bilizar informação e formação às igrejas sobre factos e cons-
ciência básicos sobre prisões/penitenciárias e em oferecer 
modos diferentes de ministrar a pessoas encarceradas. 

Disponibilizar Recursos — Proporcionar assistência 
prática para uma colaboração bem-sucedida entre parceiros, 
ministérios contínuos com pessoas de contacto, várias agên-
cias/habitações de transição e ministérios de apoio à família.

Defesa — Proporcionar recursos práticos e técnicos ne-
cessários para defender os direitos dos encarcerados e das 
pessoas afectadas. 

Medida de E�cácia

Uma vez que acabámos de entrar no nosso primeiro ano, 
usaremos a Cimeira Nacional das Penitenciárias de 2018 e 
o trabalho que está a ser realizado em 2018 com as várias 

conferências anuais e congregações locais para implementar 
a ferramenta de medição de e�cácia, criada pelos nossos par-
ceiros com ExodusFoundation.org. 

A ExodusFoundation.org desenvolveu uma ferramenta de 
avaliação com métricas. O ênfase desta ferramenta é de�nir e 
medir qualitativamente os nossos sucessos, identi�car pontos 
fracos e melhorar a prestação dos serviços às congregações 
e comunidades, conforme necessário. A ferramenta também 
requer relatórios adequados, conforme necessário para cada 
projecto. 

Destaques do Ministério

Rede de Coaching e Formação em Colaboração

A iniciativa de Coaching e Formação do SBC21 é uma 
relação inspiradora, com uma natureza de colaboração e que 
fomenta o trabalho em equipa em contextos congregacionais. 
O resultado desta relação é o desenvolvimento de liderança 
transformativa, planeamento estratégico e criação de discípu-
los de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

Números e Resultados

Conferências Anuais 

• 21-25 Coaches destacados para mais de 52 congre-
gações com impacto em 10  400 clérigos e membros 
leigos da IMU, com impacto nas comunidades rurais 
e urbanas.

• Liderança da Equipa de Concepção (4x16). Rio (3 
anos), Carolina do Norte, Kentucky, Holston. 

• 52 líderes identi�cados em quatro conferências, re-
ceberam coaching, formação, recursos, planeamento 
estratégico entre um e três anos, com impacto em 120 
igrejas em congregações urbanas e rurais. 

• 8 Coaches da Equipa de Concepção com formação e 
destacados para trabalhar com as equipas de concepção 
de liderança em conferências anuais, com impacto em 
mais de 24 igrejas e comunidades.

• Encontros de Gabinete. Ligações a 18 gabinetes em 
conferências anuais para discussões relevantes sobre a 
Igreja Negra, os serviços do SBC21 e as questões trazi-
das pelo gabinete para consulta.

13 Grandes Eventos de Formação do SBC21 - com 
impacto em 4000 líderes 

Retiros Pastorais das Conferências (3) SC - (2) NC - 
(4) Rio - (4) Carolina do Sul/Carolina do Norte/Carolina do 
Noroeste

O SBC21 liga-se às conferências anuais, disponibili-
zando eventos de formação local e regional, proporcionando 
coaching, formação personalizada e recursos para a liderança 
clériga e leiga.
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Distribuição de Recursos

Mais de 1000 cópias dos recursos dos Ministérios do 
Discipulado foram distribuídas às igrejas locais e promovidas 
através dos serviços de formação e/ou coaching do SBC21. 

Rede de Coaching e Formação em Colaboração

34 coaches do SBC21 recebem formação anualmente 
para proporcionar centenas de visitas nos locais e formação e 
coaching personalizados às congregações em 10 conferências 
anuais.

13 grandes eventos de formação personalizados para 
igrejas locais, clérigos e lideranças leigas com impacto em 
mais de 360 congregações.

6 apresentações de formação e informação dos Me-
todistas Negros para a Renovação da Igreja (MNRI) 

com impacto na liderança, mais de 1800 líderes em todas 
as jurisdições da IMU. Estes serviços são disponibilizados 
para melhorar o desenvolvimento de competências de Pla-
neamento e Liderança de Culto, Educação Cristã, Missões e 
Apoio, Desenvolvimento do Ministério, Vias do Discipulado, 
criando uma Cultura de Chamada e Exploração, aumentando 
a sensibilização e o conhecimento através de vias pelas quais 
a tecnologia pode melhorar o ministério.

20 Sessões de Audição personalizadas, Grupos 
de Discussão, Grupos de Re�exão, Facilitação e 
Viagem de Campo

Proporcionar oportunidade às equipas clérigas e leigas 
para experimentar novos métodos e melhores práticas para o 
ministério; planeamento estratégico, espaço para cura e inspi-
ração congregacional; despertar inovação e criatividade, me-
lhorar a comunicação congregacional. 
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Missão, Objectivo e Descrição

O Plano Abrangente Nativo-Americano (PANA) é um 
dos 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 Nativo-Americanas/Indígenas dos 
E.U.A. e com ligações às comunidades alargadas de Povos 
Indígenas de todo o mundo, e oferecer os dons dos Nativo-
-Americanos à Igreja Metodista Unida global, à comunidade 
ecuménica e a outras entidades Nativo-Americanas. O objec-
tivo do PANA é ser um mecanismo através do qual o grupo 
constituinte Nativo-Americano da Igreja Metodista Unida 
possa aceder a recursos e a formação culturalmente relevan-
tes para os respectivos líderes interagirem no contexto dos 
ministérios Nativo-Americanos. O PANA deve servir como 
uma entidade que disponibiliza recursos para os esforços que 
abordam o trabalho da denominação entre os povos Nativo-
-Americanos. Adicionalmente, o PANA relacionar-se-á com 
as comunidades ecuménicas com as quais possui parentesco 
de constituintes Nativo-Americanos ao preparar conferências 
anuais, agências gerais e respectivas denominações, sobre o 
desenvolvimento de relações saudáveis e estimulantes com as 
comunidades Indígenas no seio do Cristianismo e mais além. 
O Plano Abrangente Nativo-Americano ajudará no desenvol-
vimento de modelos de discipulado Cristão culturalmente 
apropriados, através de meios que abranjam a diversidade 
cultural inerente aos Povos Indígenas. Servirá como um en-
troncamento no qual os discípulos Nativos Americanos e os 
Americanos Não Nativos possam encontrar em cada um os 
dons do Criador, mas também servirá como um local para 
os Cristãos e não-Cristãos Nativos Americanos explorarem 
o entendimento contemporâneo da espiritualidade, à medida 
que cada comunidade se recupera de séculos do empenho 
missionário.

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 Nativos-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 
Colégio dos Bispos.

• Dois representantes Nativo-Americanos do Grupo In-
ternacional Nativo-Americano.

• Dois representantes Nativo-Americanos da Conferência 
Missionária Índia de Oklahoma.

• Um representante Nativo-Americano da Conferência do 
Alasca.

• Um jovem Nativo-Americano.
• Um adulto jovem Nativo-Americano.
• Um representante de cada uma das juntas gerais e agên-

cias que participam nas reuniões do Grupo de Trabalho 
como responsáveis de ligação não-votantes.

No contexto de honrar a cultura e identidade e cosmo-
logia Nativo-Americana, e a nossa herança de fé Cristã, os 
valores-chave do PANA são os seguintes:

• Viver as nossas identidades Nativa-Americana e Cristã. 
• Cooperação, colaboração e parceria com conferências, 

agências gerais e outras estruturas MU, e com as Nações 
Tribais dos Nativos Americanos, organizações governa-
mentais e seculares e outras que servem as comunidades 
Nativo-Americanas/Indígenas. 

• 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 �scais. 
• Honestidade nas nossas relações.

Resumo do Plano Executivo Abrangente 
Nativo-Americano

O PANA procura ser uma entidade da igreja, que serve 
como meio de conexão entre duas populações especí�cas de 
pessoas dos EUA. O primeiro é o Plano Abrangente Nativo-
-Americano, que procura efectuar a conexão entre a igreja e o 
grupo constituinte de Nativos Americanos da IMU e efectuar 
a conexão entre a igreja e as comunidades Nativo-Americanas 
mais amplas e gerais dos Estados Unidos. Segundo, espera-
-se que o PANA possa conectar a igreja a pessoas do grupo 
constituinte de Nativos Americanos que passam por situações 
de pobreza nas suas diversas formas. A comunidade Nativo-
-Americana/Indígena que servimos tem necessidades espe-
cí�cas incorporadas nas suas identidades raciais, culturais, 
socioeconómicas e históricas. Exemplos dessas necessidades 
especí�cas incluem, entre outras, as vastas visões epistemoló-
gicas e cosmológicas de muitas comunidades tribais dos Na-
tivos Americanos, que colocam ênfase contínuo nas tradições 
orais e formas de comunicação, as quais possuem uma quan-
tidade igual de sabedoria e orientação espiritual, como muitas 
publicações na sociedade actual. 

Muitas culturas continuam a valorizar as interacções 
pessoais como formas primárias de consulta e geralmente so-
frem com a falta de recursos para poderem interagir com as 
tecnologias da informação, como a Internet e acesso remoto, 

Plano Abrangente Nativo-Americano 
Plano Quadrienal 2021-2024
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que permitiriam a partilha de informações que podem levar 
ao desenvolvimento da comunidade/igreja e partilha de in-
tercâmbios culturais. Além disso, muitas comunidades tribais 
Nativo-Americanas foram alvo de muitos esforços missioná-
rios da igreja Cristã e procuram a responsabilização das co-
munidades religiosas, à medida que se recuperam de traumas 
históricos e inter-geracionais e do impacto duradouro dos 
deslocamentos. De modo a chegar além das fronteiras da cul-
tura dominante da IMU nos E.U.A., são necessários meios 
especiais para oferecer Cristo de forma signi�cativa aos Na-
tivo-Americanos e receber os fantásticos dons de Deus que 
os povos Nativos têm para oferecer. O Plano Abrangente Na-
tivo-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.

Desenvolvimento de Liderança

1. O primeiro objectivo é a prestação de serviços de 
consultoria/apoio a pessoas em posições de liderança 
(clérigos e leigos) dentro das igrejas Nativo-America-
nas, associações, ministérios e comunidades de fé e na 
sociedade em geral, de modo a desenvolver, melhorar 
e aumentar as competências de liderança dos Nati-
vo-Americanos que trabalham nas comunidades locais. 
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 referenciação, e suporte at-
ravés de incentivação, defesa e facilitação das conexões 
com outros líderes. Os serviços de auscultação e apoio 
podem ser oferecidos online, por telefone, via recursos 
escritos e impressos e/ou pessoalmente/no local e por 
referenciação às agências e/ou denominações parceiras 
adequadas. Pessoas na liderança irão receber serviços 
de consultoria e apoio que lhe permitam funcionar mel-
hor como líderes nas suas igrejas Nativo-Americanas, 
na IMU e em sociedade.

2. O patrocínio de uma Conferência de Formação de Lid-
erança para a liderança de clérigos e leigos das igrejas 
Nativo-Americanas, associações, ministérios e par-
ceiros comunitários. 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 ministéri-
os nativo-americanos serão fortalecidos. Também será 
fortalecida a relação entre o grupo constituinte Nati-

vo-Americano na IMU e com os que não partilham a 
fé Cristã.

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 prosse-
guir através da sua igreja local e conferência para se 
tornar pregador leigo/servidor leigo certi�cado; os 
participantes 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. Os participantes examinarão 
diversas formas de ministério que possam potencial-
mente abordar as inúmeras preocupações que se man-
ifestam durante o trabalho com os Nativo-Americanos 
e os Povos Indígenas. 

4. Em seguida, é o patrocínio de um evento de formação 
para trabalhadores adultos Nativo-Americanos com 
crianças e jovens. Formar estes clérigos e leigos Na-
tivo-Americanos não terá apenas impacto nas suas 
competências como líderes, mas permitirá que os 
seus talentos sejam partilhados com as crianças e 
os jovens que irão orientar. Este objectivo capacita 
e permite aos adultos e jovens na igreja local ser-
virem como líderes mais eficazes. As crianças e a 
protecção da sua posição na sociedade Indígena es-
tão no coração de muitas cosmologias Nativo-Amer-
icanas/Indígenas. É essencial existir um programa 
saudável para jovens no trabalho da IMU entre as 
comunidades dos EUA e do mundo. Esta formação 
auxiliará os participantes a entender as cosmologias 
locais das comunidades tribais, os desafios socioeco-
nómicos que enfrentam e a necessidade de continuar 
a trabalhar com os parceiros da comunidade na dis-
ponibilização de santuários e ambientes seguros para 
os mais inocentes do nosso mundo.

5. O quinto objectivo que contribui para o desenvolvi-
mento da liderança é o patrocínio de um encontro de 
mulheres clérigas Nativo-Americanas. Os clérigos na-
tivo-americanos, particularmente as mulheres, servem 
em nomeações em todos os EUA. É uma ocorrência 
rara que estas irmãs clérigas tenham a oportunidade de 
se reunir, aprender, partilhar e vivenciar o seu cham-
amento no âmbito do contexto da sua identidade nati-
va. Este objectivo fortalece as mulheres clérigas Nati-
vo-Americanas para servirem como líderes e�cazes, 
e deste modo, fortalecer as suas igrejas e nomeações. 
Nas sociedades de todo o mundo, não há uma comuni-
dade mais marginalizada do que a da mulher Indígena. 
Espera-se que este encontro permita que as mulheres 
clérigas Nativo-Americanas tenham a oportunidade de 
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discursar livremente sobre os desa�os que existem no 
serviço à igreja, bem como abordar as estratégias para 
remediá-los.

6. Além do encontro de mulheres clérigas, espera-se que 
seja realizada uma cimeira mais ampla sobre o papel 
das mulheres Nativo-Americanas/Indígenas na nossa 
sociedade. Tendo como alicerce as conversações tidas 
no encontro das mulheres clérigas Nativo-Americanas, 
espera-se que seja realizado um encontro que celebre o 
papel das mulheres Indígenas e as suas contribuições 
para o bem-estar social e ambiental. Neste local do even-
to, também serão discutidas e examinadas as condições 
actuais das mulheres Indígenas, bem como as estraté-
gias para solucionar estes desa�os. 

7. Será organizado um projecto para homens Nativo-Amer-
icanos para auxiliar no desenvolvimento do discipulado 
e da espiritualidade da população masculina Indígena 
actual. Como resultado do processo de avaliação re-
alizado em 2014 pela Mesa Conexional, foi efectua-
da a recomendação de que a Comissão Geral sobre os 
Homens Metodistas Unidos (CGHMU) participe através 
de planos étnico/racionais nacionais, juntamente 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. 

8. Será desenvolvido um programa de Mentoria de 
Clérigos Nativo-Americanos entre os clérigos Nati-
vo-Americanos e os que iniciam o ministério na IMU. 
Esta formação será proporcionada aos mentores que 
possuam experiência, educação e literacia para dis-
ponibilizar orientação aos que iniciam o ministério com 
o povo Nativo-Americano. Serão recrutadas pessoas de 
todos os quadrantes dos EUA como potenciais men-
tores, bem como pessoas que pretendem receber mento-
ria. Será planeado um encontro para o grupo, bem como 
o desenvolvimento dos respectivos currículos, na espe-
rança de que isso auxilie no apoio, a longo prazo, aos 
líderes Nativo-Americanos que possam estar isolados 
em contextos do ministério local.

Crescimento da Igreja 

1. O primeiro objectivo é a prestação de serviços de con-
sultoria/apoio às conferências anuais e pessoas que par-
ticipam com novas e futuras implantações de igrejas, no-
vas associações, novos ministérios e igrejas/ministérios 
existentes com 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 ig-
rejas/ministérios Nativos existentes.

2. O segundo objectivo é o patrocínio de uma Escola de 
Discipulado e Evangelismo para clérigos e leigos Na-
tivo-Americanos. Serão melhoradas as competências 
de liderança dos participantes e ser-lhes-á transmitida 
informação relativa ao discipulado e evangelismo Na-
tivo-Americano; os participantes irão representar uma 
secção transversal de igrejas Nativo-Americanas; serão 
estabelecidas e melhoradas as redes de comunicação 
e suporte; e serão fortalecidas as igrejas locais, asso-
ciações e ministérios Nativo-Americanos. 

3. O próximo objectivo do PANA é patrocinar uma Ci-
meira de Início de Novas Igrejas Nativo-Americanas 
para a liderança clériga e leiga de novas igrejas, asso-
ciações e ministérios na comunidade Nativo-Americana 
e representantes das conferências anuais que pretendam 
começar novas igrejas/ministérios Nativo-Americanos. 
Devido a factores culturais e históricos únicos, começar 
novas igrejas, associações e ministérios nativo-ameri-
canos envolve competências, educação e formação es-
pecializadas. Competências relacionadas com o criar 
de novas igrejas Nativo-Americanas serão desenvolvi-
das e melhoradas para a maioria dos participantes que 
representam um grupo representativo das igrejas Nati-
vo-Americanas; redes de comunicação e suporte serão 
estabelecidas e melhoradas; e as igrejas locais, asso-
ciações e ministérios Nativo-Americanos serão fortale-
cidos. 

4. Será desenvolvido um novo recurso para auxiliar os 
Comités dos Ministérios Nativo-Americanos a realiza-
rem o ministério com a IMU e com as culturas únicas 
das comunidades tribais dos Nativos Americanos. Este 
objectivo produzirá impacto na con�ança e na com-
petência dos Comités dos Ministérios Nativo-America-
nos (CMNA) e proporcionar-lhes-á o necessário apoio e 
a conexão para obtenção de sucesso no ministério.

5. O quinto objectivo é a realização de webinars regulares 
sobre Espiritualidade e Justiça Social dos Nativos Amer-
icanos entre as comunidades Nativo-Americanas e de 
Povos Indígenas. Espera-se que estes encontros digitais 
sejam utilizados pelos líderes da IMU, mas também pe-
los membros da comunidade que fazem parte integrante 
na comunidade. Serão examinados os movimentos re-
centes, tais como Mulheres Indígenas Desaparecidas e 
Assassinadas (Missing and Murdered Indigenous Wom-
en, MMIW), Perda dos Idiomas Indígenas e Soberania 
Alimentar Indígena. Estas oportunidades também serão 
utilizadas como oportunidades de educação contínua 
para quem está à procura de oportunidades.
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6. Será dado ênfase ao trabalho com a comunidade 
ecuménica de um modo mais amplo e ao respectivo en-
contro de Povos Indígenas, nomeadamente, o Conselho 
Mundial de Igrejas e o respectivo Grupo de Referên-
cia para Povos Indígenas. Ao ligar-se à maior comuni-
dade Indígena do mundo, é possível cultivar uma con-
exão mais profunda com a identidade Indígena e criar 
relações comuns com a comunidade mundial. 

7. Será criado ênfase na educação teológica, na esperança 
de proporcionar um local para clérigos e leigos Nati-
vo-Americanos, ou para os que participam nas comuni-
dades Nativo-Americanas, a oportunidade de examinar 
os entendimentos de teologia, eclesiologia e cosmologia 
dos Povos Indígenas. Além disso, estes debates exam-
inarão a hermenêutica bíblica saudável, que consegue 
ajudar a criar relações saudáveis com os Nativos Ameri-
canos e os Povos Indígenas contemporâneos.

Ministério Junto dos Pobres é a terceira área de foco. De-
vido à grande pobreza que afecta os Nativo-Americanos, to-
dos os objectivos do PANA são considerados ministério junto 
dos pobres.

Saúde Global

O PANA irá patrocinar uma Cimeira de Saúde Nativa-
-Americana que irá educar e capacitar as igrejas locais Na-
tivo-Americanas a realizar actividades de saúde preventiva 
e/ou reabilitação dentro das suas comunidades locais. Os 
Nativo-Americanos nos EUA são amplamente reconhecidos 
como estando em risco nas grandes categorias de saúde, tais 
como consumo abusivo/toxicodependências, suicídio (espe-
cialmente jovens e adultos jovens), violência doméstica, dia-
betes e muitas outras. A educação e informação serão trans-
mitidas tendo em conta estes problemas de saúde e as formas 
de produzir impacto positivo sobre estes; 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.

Mandatos Disciplinares

1. Neste objectivo, o PANA irá disponibilizar serviços 
de consultoria e apoio às conferências anuais no 
desenvolvimento e utilização e�caz dos Comités dos 
Ministérios Nativo-Americanos (CMNA) da conferên-
cia anual; e aos CMNA na implementação e�caz do  
¶ 654 do Livro de Disciplina (descreve os ministérios 
dos CMNA). Este objectivo é essencial pois os CMNA 
são a estrutura singular dentro das conferências anuais, 
que lida exclusivamente com as igrejas Nativo-Amer-
icanas e ministérios, conforme de�nido pelo Livro de 
Disciplina. O PANA irá conseguir este objectivo ao 
providenciar auscultação sobre qualquer assunto rela-
cionado com o desenvolvimento e criação de liderança: 
provisão de recursos de informação/formação e referên-
cias, e suporte através do encorajamento, defesa e facil-
itação de conexões com outros envolvidos no ministério 
dos CMNA. Serviços de consulta e apoio podem ser 
oferecidos online, via 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 for-
ma melhorada no cumprimento do mandato disciplinar.

2. O objectivo �nal é patrocinar uma Conferência de For-
mação 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 conhecimen-
to e capacidades necessárias para servir e�cazmente 
numa conferência CMNA serão melhorados para par-
ticipantes que vão representar uma secção transversal 
de nações nativo-americanas; redes de comunicação e 
apoio serão estabelecidas e melhoradas; e os ministéri-
os nativo-americanos através das conferências anuais 
serão reforçados.

O Plano Abrangente de Nativos Americanos da Igreja 
Metodista Unida trabalhará em estreita colaboração com todas 
as conferências anuais, comissões de Ministérios de Nativos 
Americanos e agências gerais, para atingir estes objectivos. O 
PANA exprime a sua gratidão pela presença contínua da IMU 
entre os Povos Indígenas dos Estados Unidos e aguarda com 

expectativa e grande entusiasmo o ministério de 2021-2024.
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Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

¶268.

Número de petição: 20118-DI-¶268; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Tornar o Plano Nacional Menos 
Centrado nos EUA

Emendar o ¶ 268 como se segue:
3c) ter concluído um percurso de estudo dos ministros 

leigos certi�cados relevantes para a nomeação do candida-
to como de�nido pela Junta Geral do Discipulado ou pelo 
Plano Nacional para o Ministério Hispânico-Latino em co-
laboração com a Junta Geral do Discipulado e o comité de 
conferência dos Ministérios dos Servos Leigos ou estrutura 
equivalente; 

3e) ter tido todos os requisitos de certi�cação, incluindo a 
selecção e avaliação adequadas como de�nido pela conferên-
cia anual, revistos pelo comité de conferência dos Ministérios 
dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, para encaminha-
mento para o comité distrital do ministério ordenado com vis-
ta ao exame de pessoas que se candidataram por escrito para 
serem ministros leigos certi�cados e à recomendação de cer-
ti�cação (ver ¶ 666.11). Após entrevistar o candidato, o comi-
té distrital do ministério ordenado fará uma recomendação 
para o comité de conferência dos Ministérios dos Servos 
Leigos para a certi�cação �nal por aquele comité.

4e) ter tido todos os requisitos de nova certi�cação re-
vistos pelo comité de conferência dos Ministérios dos Servos 
Leigos, ou estrutura equivalente, para encaminhamento para 
o comité distrital do ministério ordenado com vista ao ex-
ame de pessoas que se candidataram por escrito para serem 
ministros leigos certi�cados e à recomendação de nova cer-
ti�cação (ver ¶ 666.11). Após entrevistar o ministro leigo cer-
ti�cado, o comité distrital do ministério ordenado fará uma 
recomendação para o comité de conferência dos Ministérios 
dos Servos Leigos para a nova certi�cação �nal por aquele 
comité. 

¶269.

Número de petição: 20119-DI-¶269; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Tornar o Plano Nacional Menos 
Centrado nos EUA

Emendar o ¶ 269 como se segue:
Os missionários leigos são leigos empenhados, a maior 

parte voluntários, com vontade de receber formação e tra-
balhar como uma equipa de ministério com o pastor-mentor 

para desenvolver e liderar comunidades de fé, estabelecer 
ministérios de comunidade, desenvolver programas de ex-
tensão de escolas da igreja e participar no desenvolvimento 
congregacional com e nas comunidades locais. Os missionári-
os leigos são formados de acordo com e seguindo as diretrizes 
estabelecidas pelo Comité Nacional do Plano Nacional para 
o Ministério Hispânico-Latino que trabalham em conjunto 
com a conferência anual. São certi�cados em conjunto pela 
respectiva conferência anual e pelo Plano Nacional para o 
Ministério Hispânico-Latino. A equipa do ministério é apoia-
da por e responsável perante a congregação local, distrito 
ou entidade de conferência anual que a nomeou para a sua 
missão. O conceito do missionário leigo baseia-se teologica-
mente no ministério dos leigos com vista a complementar o 
trabalho do pastor.13 Um missionário leigo certi�cado deve 
ser equivalente a um servo leigo certi�cado nos processos 
de certi�cação como um ministro leigo (¶ 268.3-6). ; e a se-
quência formacional Módulo I-Módulo II e Módulo III para 
uma educação contínua do Plano Nacional para o Ministério 
Hispânico-Latino deve ser equivalente ao percurso de estudo 
de ministros leigos certi�cados relevantes para a nomeação 
do candidato e o curso avançado ou eventos aprovados de 
educação contínua aí constantes. A sequência formacional 
modular e os requisitos de educação contínua do Plano para o 
Ministério Hispânico-Latino para missionários leigos devem 
ser equivalentes ao percurso de estudo de ministros leigos 
certi�cados relevantes para a nomeação do candidato e o cur-
so avançado ou eventos aprovados de educação contínua aí 
descritos.

¶533.

Número de petição: 20120-DI-¶533-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

actualizar os Ministérios de Jovens 
Jurisdicionais para re�ectir Alteracções Propostas 

à Divisão dos Ministérios com Jovens

Emendar o ¶ 533 como se segue:
¶ 533. Ministérios de Jovens Jurisdicionais—
1. As jurisdições deverão envolver jovens, jovens adultos 

e adultos que com eles trabalhem em parcerias criativas para: 
a) Reunir jovens, jovens adultos e ministérios de jovens 

de toda a região; 
b) Apoiar os ministérios de jovens nas conferências an-

uais; e 
c) Facultar um processo mediante o qual os represen-

tantes nomeados sejam escolhidos e enviados para para 
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enviar candidaturas para a Convocação Global dos Jovens e 
a Divisão dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de 
Jovens. 

2. 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: 

a) Participantes de cada conferência na jurisdição 
b) Representação racial/étnica que re�ita a composição 

demográ�ca da jurisdição     c) Participantes que contribuam 
com uma variedade de perspetivas teológicas e culturais 

d) Jovens e jovens adultos que possam ou não também 
servir nos Conselhos da Conferência do Ministério de Jovens/
Jovens Adultos 

e) Trabalhadores adultos que possam ou não também faz-
er parte do pessoal de conferência de jovens/jovens adultos ou 
designados similares 

3. Deverá existir um coordenador de ministérios de jov-
ens de jovens jurisdicionais, que será responsável perante o 
conselho jurisdicional de ministérios ou estrutura equivalente 
e a equipa de coordenação de ministérios de jovens jurisdicio-
nal. Este coordenador pode ou não ser a mesma pessoa que o 
representante nomeado adulto para a Divisão dos Ministérios 
com Jovens Rede Conexional de Jovens.

4. Responsabilidade de Escolher Representantes 
Nomeados para a Divisão dos Ministérios com Jovens Rede 
Conexional de Jovens—Usando um processo adequado 
para o contexto de cada jurisdição, os Ministérios de Jovens 
Jurisdicionais irão: 

a) Escolher Nomear um jovem, um jovem adulto e um 
trabalhador adulto membro para se candidatar a servir na  
Divisão dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de 
Jovens da Junta Geral do Discipulado durante quatro anos. 
Os jovens escolhidos nomeados para servir na se candidata-
rem à Divisão dos Ministérios com Jovens terão uma idade 
igual ou inferior a dezasseis (16) anos na altura da nomeação 
para a designação. Os jovens adultos nomeados para se can-
didatarem terão uma idade igual ou inferior a trinta (30) anos 
na altura da nomeação.

b) As nomeacções terão origem nos conselhos de con-
ferência anual dos ministérios de jovens ou estrutura equiv-
alente, igrejas locais, distritos, coordenadores de jovens de 
conferência ou outro clero ou leigos interessados. 

c) Os Ministérios de Jovens Jurisdicionais devem garantir 
que ou o jovem ou, o jovem adulto ou o trabalhador adulto 
nomeado representante (que é eleito na eleição jurisdicional) 
será uma pessoa jovem de raça/etnia diferente.

d) Na medida do possível, os membros da nomeados para 
a  Divisão dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de 
Jovens de cada jurisdição pertencerão a duas conferências 

anuais diferentes mais do que uma conferência anual nessa 
jurisdição. 

5. Responsabilidade de Escolher Representantes para 
Participar na Convocação Global de Jovens—No ano antes 
da Convocação Global de Jovens, os Ministérios de Jovens 
Jurisdicionais irão escolher cinco jovens e um adulto para 
servir como delegados votantes na Convocação Global de 
Jovens. 

6. Outras responsabilidades sugeridas para os Ministérios 
de Jovens Jurisdicionais: 

a) Iniciar e apoiar eventos jurisdicionais (acampamentos, 
conferências, workshops, etc.). 

b) Recomendar prioridades, preocupacções e/ou políti-
cas à Divisão dos Ministérios com JovensRede Conexional 
de Jovens.

c) Promover o estabelecimento e a consciencialização de 
necessidades, preocupações, problemas, etc. de pessoas de 
raças/etnias diferentes através de conclaves, acampamentos, 
consultas, etc. 

d) Promover o crescimento espiritual dos participantes 
nos eventos e atividades dos ministérios de jovens jurisdicio-
nais.

e) Promover um alcance evangelista junto dos jovens e 
através dos jovens ao proporcionar oportunidades e recur-
sos educactivos que aumentem a sua consciencialização, ex-
posição e envolvimento nas áreas de missão, justiça social, 
discipulado, desenvolvimento de liderança e formação espir-
itual conforme se reportem à respectiva conferência anual e 
igreja local. 

f) Proporcionar formação e experiências de apoio para 
pessoal de conferência dos ministérios de jovens. 

g) Permitir a comunicação entre níveis gerais e de con-
ferência dos ministérios de jovens.

¶649.2.

Número de petição: 20121-DI-¶649.2-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 649.2
2. Membros—Não mais que um terço dos membros 

do conselho deve ser composto por adultos, um dos quais 
deve ser o guia leigo da conferência ou o seu representante. 
Recomenda-se vivamente que os membros do conselho inclu-
am um número igual de pessoas relativamente a raça, etnia, 
sexo, orientação sexual, de�ciência, condição económica e 
estatuto social conforme de�nido pela conferência anual ou 
área episcopal. Onde as conferências étnicas ou linguísticas 
se sobrepõem a conferências não étnicas, deverão ser toma-
das medidas para a inclusão dos membros das conferências 
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étnicas ou linguísticas e vice-versa. Aqueles que servirem no 
conselho de conferência dos ministérios de jovens ou estrutu-
ra equivalente devem ser batizados ou membros professantes 
da Igreja Metodista Unida. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que

¶650.2.

Número de petição: 20122-DI-¶650.2-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 650.2
2. Membros—Os membros do conselho serão jovens 

adultos (como de�nido pela conferência anual ou área epis-
copal). É recomendado que exista um jovem adulto eleito 
por cada distrito da conferência. Também podem existir 
membros nomeados pelo comité de nomeação da conferên-
cia. Recomenda-se vivamente que os membros do conselho 
incluam um número igual de pessoas relativamente a raça, 
etnia, sexo, orientação sexual, de�ciência, condição económi-
ca e estatuto social conforme de�nido pela conferência anu-
al ou área episcopal, bem como pessoas de ambos os sexos 
para garantir inclusividade. Aqueles que servirem no con-
selho da conferência sobre o ministério de jovens devem ser 
membros da Igreja Metodista Unida. Pelo menos metade dos 
membros serão leigos que sejam membros professantes da 
Igreja Metodista Unida. Os membros deverão representar a 
diversidade dos jovens adultos na população geral, incluindo 
estudantes universitários, trabalhadores, pessoas solteiras e 
casadas. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que

¶651.2.

Número de petição: 20123-DI-¶651.2-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 651.2
2. Membros—A maioria dos membros do conselho de-

verá ser composta por idosos. Poderá também incluir pes-
soas (independentemente da idade) que, devido aos seus in-
teresses, educação, formação e experiências especializados, 
tenham desenvolvido uma paixão pelo ministério com ido-
sos. Aqueles que servirem no conselho da conferência sobre 
ministérios de idosos devem ser membros professantes da 
Igreja Metodista Unida e incluirão tanto leigos como clero. 
Poderão também existir membros gerais, nomeados pelo 
comité de nomeação da conferência e eleitos pela conferên-
cia anual, de forma a obter inclusividade racial, étnica, de 
sexo, orientação sexual, condição económica, e inclusividade 
geográ�ca e a assegurar a participação de pessoas com inter-
esses, educação, formação e experiências especializados. O 
guia leigo da conferência (ou mandatário), o coordenador da 
conferência de ministérios de idosos (se existir) e um repre-
sentante do gabinete servirão ex-of�cio com direito de voto. 
Os membros deverão representar a diversidade dos idosos na 
população geral, incluindo reformados, trabalhadores, pes-
soas com de�ciências, pessoas com doenças crónicas, pes-
soas solteiras, viúvas ou casadas, pessoas que vivam numa 
série de contextos residenciais e pessoas com uma grande 
variedade de situações familiares.

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja

¶672.2.

Número de petição: 20124-DI-¶672.2-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 672.2
2. Membros—Cada distrito poderá determinar a com-

posição dos membros e o método de eleição do respetivo 
conselho distrital sobre ministérios de jovens em consulta 
com o conselho da conferência sobre ministérios de jovens. 
Recomenda-se que os membros incluam os seguintes: a) não 
mais de um terço dos membros serão adultos; b) um número 
igual de pessoas relativamente a raça, etnia, sexo, orientação 
sexual, de�ciência, condição económica e estatuto social con-
forme de�nido pela conferência anual ou área episcopal; c) o 
coordenador distrital de jovens será um membro em virtude 
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do seu cargo; e d) representantes no conselho da conferência 
sobre ministérios de jovens. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja

¶1101.

Número de petição: 20125-DI-¶1101-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Atualizar o Texto para a Junta Geral do Discipu-
lado

Emendar o ¶ 1101 como se segue:
¶ 1101. Objetivo—1. Existirá uma Junta Geral do 

Discipulado, cujo objetivo se encontra na expressão da 
missão total da Igreja. O seu principal objetivo será auxiliar 
as conferências anuais, distritos e igrejas locais de todas as 
dimensões a fazer discípulos de Jesus Cristo para a transfor-
mação do mundo nos seus esforços para conquistar pessoas 
para Jesus Cristo como Seus discípulos e ajudar essas pes-
soas a crescer no seu entendimento de Deus de que poderão 
responder com fé e amor, para que possam saber quem são e 
o que signi�ca a sua situação humana, identi�cando-se cada 
vez mais como �lhos de Deus e membros da comunidade 
cristã, a viver no Espírito de Deus em cada relação, a cum-
prir o seu discipulado comum no mundo e a submeter-se à 
fé cristã.

2. A junta utilizará os seus recursos para aperfeiçoar 
o signi�cado do estado de membro conforme de�nido nos 
¶¶ 216-220, que enfatiza a importância da identi�cação dos 
membros da igreja com o discipulado junto de Jesus Cristo. 
A junta procurará capacitar as congregações para levarem a 
cabo a sua principal tarefa e fornecerá recursos que apoiem o 
crescimento no discipulado cristão. Ao fazer o seu trabalho, 
a junta deverá ouvir as necessidades e os pedidos da igreja, 
pesquisar, conceber e produzir recursos, oferecer formação e 
apresentar recursos. Tudo isto se destina a apoiar as congre-
gações na sua principal tarefa de apelar e receber todos os 
que respondam, incentivando as pessoas na sua relação com 
Deus e convidando-as a empenhar-se no amor de Deus, dado 
a conhecer através de Jesus Cristo, proporcionando opor-
tunidades para que possam ser acarinhadas e formadas na fé 
cristã e apoiando-as para que vivam de forma afetuosa e justa 
no poder do Espírito Santo como discípulos �éis. A junta, at-
ravés de todas as actividades, irá orientar e ajudar as congre-
gações a tornarem-se comunidades inclusivas e crescentes de 

cristãos, celebrando e comunicando com pessoas de todas 
as idades, contextos étnicos e raciais e condições sociais o 
amor redentor e reconciliador de Deus conforme revelado 
em Jesus Cristo.

3. Os membros do Conselho de Administração da Junta 
Geral do Discipulado assumirão funções �duciárias, es-
tratégicas e generativas da governação. As responsabilidades 
�duciárias incluem assegurar a intendência �nanceira, jurídi-
ca e ética dos bens tangíveis; responsabilização pelas normas 
de desempenho; assegurar a avaliação anual do secretário 
geral; e dar aconselhamento ao secretário geral quanto à 
avaliação e mobilização de pessoal. As responsabilidades es-
tratégicas incluem assegurar que as prioridades, metas, mar-
cadores de objetivos e recursos da agência estão alinhados 
com a missão, visão e valor da agência. As responsabilidades 
generativas incluem providenciar análise e planeamento 
a longo prazo de acordo com a missão, visão e valores da 
agência; de�nir a direção e as prioridades para a agência; e 
explorar opções com vista a emendar prioridades sempre que 
necessário. 

4. Os membros do Conselho de Administração da Junta 
Geral do Discipulado devem ser guias cristãos dedicados, 
com propensão para a igreja local e paixão por fazer dis-
cípulos. Devem estar dispostos a investir o seu tempo e 
competências no apoio ao trabalho da junta, incluindo inter-
pretação e articulação da estratégia da JGD em vários con-
textos. Devem manter conversações regulares e intencionais 
com as redes e os indivíduos de toda a igreja, assegurando 
que a grande diversidade de pessoas e perspetivas presentes 
na Igreja Metodista Unida é considerada quando a junta 
executa as suas responsabilidades. Devem estar empenha-
dos no apoio e na implementação de mandatos e questões 
relevantes da igreja geral, assim como da Junta Geral do 
Discipulado.

¶1102.

Número de petição: 20126-DI-¶1102; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Eliminar Redundância no 1102

Emendar o ¶ 1102 como se segue:
¶ 1102. Responsabilidades—Todas as responsabilidades 

atribuídas às unidades dentro da junta serão consideradas as 
responsabilidades da junta. Além destas, a junta terá autori-
dade para:

1. Providenciar publicações especiais destinadas ao fo-
mento da igreja local, sensibilização, ministérios de testemu-
nho, ministérios etários e familiares, representantes de grupos 
de ministérios, presidentes de grupos de ministérios, o pastor 
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e todos os obreiros da igreja local perante os quais a junta 
tenha uma responsabilidade principal.

2. Gerir e produzir o guia devocional diário The Upper 
Room e uma grande variedade de outros recursos para ajudar 
as pessoas a crescerem na sua relação com Deus.

3. Organizar arenas para conhecimentos de mediação, 
convocar conversas estratégicas, providenciar ministérios 
contextualizados e desenvolver a teologia e as tradições wes-
leyanas para o clero da igreja local e da conferência anual e 
os guias leigos nas 

3. Proporcionar sistemas de recursos e apoio aos utiliza-
dores dos recursos que ajudem as pessoas nas disciplinas 
históricas da igreja, ou seja, educação cristã, evangelização, 
ministérios de leigos, crescimento espiritual, intendência e 
culto. A resposta da junta abordará sistemas de discipulado 
e formação da fé para: Estes recursos abordarão as preocu-
pações dos ministérios transversais a a) todas as idades e 
fases da vida, incluindo o apoio para ministérios especí�cos e 
abrangentes com crianças, jovens e adultos, incluindo recur-
sos que garantam a sua segurança e cuidado;  grupos etários 
e familiares e em todas as funções programáticas e adminis-
trativas da congregação para melhorar o ministério e a qual-
idade dos guias cristãos para o futuro ministério da Igreja.4. 
Desenvolver e proporcionar recursos, formação e consultoria 
para pastores de congregações. Estes recursos irão centrar-se 
em equipar os pastores para a sua função espiritual e de vi-
sionamento b) funções do clero e guias leigos com as respe-
tivas nas congregações; e a respetiva função como parceiros 
dos leigos.

5. Desenvolver e proporcionar recursos, formação e con-
sultoria para pastores e guias congregacionais, na medida em 
que possam melhorar e avaliar os c) ministérios de leigos e 
iniciar novas formas de ministério que fomentem a fé, desen-
volvam a comunidade cristã e equipem as pessoas para o 
ministério na vida quotidiana;

6. Proporcionar recursos e formação que ajudem os 
guias das conferências anuais a construir, melhorar e suste-
ntar sistemas que desenvolvam guias espirituais para as con-
gregações.

7. Proporcionar recursos e formação que ajudem os 
guias a planear e administrar ministérios abrangentes de 
crianças, jovens, jovens adultos, adultos e idosos no senti-
do de incentivar a aprendizagem contínua e o crescimento 
na fé, reforçar o entendimento de Deus e a relação com 
Deus e os outros e conduzir à maturidade espiritual na fé e 
na prática.

8. d) Providenciar representação nas agências ecuméni-
cas cooperação com parceiros ecuménicos e interdenomina-
cionais na medida em que se relacionem com o trabalho da 
junta.;

9. e) Responder aos pedidos e às necessidades de 
ministérios mútuos em todo o mundo, em consulta com as 
conferências anuais e agências adequadas.;

10. Encetar f) investigação, experimentação e inovação 
necessárias e testes e avaliação de programas, recursos e mét-
odos para descobrir formas mais e�cazes de ajudar as pessoas 
a alcançar o objetivo de�nido no ¶ 1101. Esta responsabili-
dade incluirá a autoridade para experimentação e investigação 
em todas as áreas de ministério atribuídas à Junta Geral do 
Discipulado e incentivará a cooperação com outras agências 
na condução dessa investigação e experimentação. Essa in-
vestigação e experimentação poderá ser atribuída às unidades 
adequadas da junta.

11.4. Garantir que as preocupações da igreja local étnica 
fazem parte integrante da vida total da junta, proporcionando 
orientação, recursos e formação conforme adequado para que 
essas preocupações sejam integradas em todas as áreas de dis-
cipulado na igreja local. 

¶1102.

Número de petição: 20127-DI-¶1102-G; Vetter, Molly - Los 
Angeles, CA, EUA. 

Todos Pertencem: Apoio para o Trabalho 
de Justiça Intersecional—JGD

Adicionar um novo ¶ 1102.12: 
12. Proporcionar formação, recursos e consultoria para e 

com todos os níveis da igreja global para resistir ativamente à 
interseção de estruturas de supremacia branca, heterossexis-
mo, sexismo, patriarcado, transfobia, xenofobia, capacitismo, 
colonialismo e classismo.

Fundamentação:
Como todos pertencem no corpo de Cristo, estamos 

encarregues de lembrar que a injustiça em qualquer parte 
ameaça a justiça em todo o lado. A�rmamos o nosso em-
penho na dignidade de todas as pessoas e na integridade 
de criação. Nesta altura difícil para a igreja e a sociedade, 
trabalhamos diligentemente para a justiça na interseção de 
problemas.

¶1106.4.

Número de petição: 20128-DI-¶1106.4-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Alargar a Ideia de Educação Cristã

Emendar o ¶ 1106.4 como se segue:
4. Na exoneração da sua responsabilidade pela educação 

cristã na Igreja Metodista Unida, a junta poderá estabelecer 
e providenciar a participação de grupos de escolas da igre-
ja igrejas locais num fundo (ou fundos) para missões e ed-
ucação cristã nos Estados Unidos e no estrangeiro. Serão 
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cooperativamente desenvolvidos planos para a atribuição e 
administração deste(s) fundo(s) e educação para tal através 
dos meios que a junta determinar em consulta com a Junta 
Geral dos Ministérios Globais.

¶1108.

Número de petição: 20129-DI-¶1108-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Alargar a Ideia de Formação da Fé

Emendar o ¶ 1108 como se segue:
¶ 1108. Formação da Fé, Discipulado Intencional e 

Educação Cristã—1. A junta será responsável pela super-
visão geral dos interesses educativos da igreja, que incluem 
ministérios de discipulado intencional e grupos pequenos, 
conforme instruído pela Conferência Geral. A junta será re-
sponsável pelo desenvolvimento de uma a�rmação clara dos 
fundamentos bíblicos e teológicos da educação cristã, dos 
ministérios de discipulado intencional e grupos pequenos, 
de forma consistente com as doutrinas da Igreja Metodista 
Unida e a missão da junta. A junta dedicar-se-á a reforçar e 
alargar o ministério de ensino da igreja através de pesquisa; 
teste de novas abordagens, métodos e recursos; avaliação; e 
consultoria.

2. Através do ministério de educação cristã, dos 
ministérios de discipulado intencional e grupos pequenos, 
as congregações Metodistas Unidas sensibilizarão pessoas 
de todas as idades, incentivando-as a comprometerem-se 
com Cristo e enquanto membros desta igreja, proporcio-
nando oportunidades para que cresçam na fé e se liguem 
a essa fé nas suas vidas quotidianas e equipando-as para 
viver como o povo de Deus no mundo. As oportunidades 
de educação cristã, ministérios de discipulado intencional 
e grupos pequenos incluirão os aspetos educativos forma-
tivos de todas as áreas e interesses gerais da denominação, 
tais como evangelização, intendência, missões, ação social 
cristã e instrução bíblica. O ministério de educação cristã, 
os ministérios de discipulado intencional e grupos pequenos 
serão desenvolvidos como um programa abrangente, uni�-
cado e coordenado para crianças, jovens, adultos e famílias 
nas igrejas locais. O programa será promovido e administra-
do pela junta em cooperação com as agências responsáveis 
pela educação cristã, ministérios de discipulado intencional 
e grupos pequenos nas jurisdições, conferências anuais, dis-
tritos e igrejas locais. Dará especial consideração às neces-
sidades de todas as igrejas, tais como igrejas com poucos e 
muitos membros, contextos rurais e urbanos e populações 
étnicas.

¶1109.

Número de petição: 20130-DI-¶1109-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Alargar a Ideia de Formação da Fé

Emendar o ¶ 1109 como se segue:
¶ 1109. Responsabilidades e Normas da Educação 

Cristã, Formação da Fé e Discipulado Intencional—A jun-
ta organizar-se-á conforme necessário para levar a cabo o 
ministério educacional ao longo de toda a vida das pessoas. 
A junta irá:

1. Formular e interpretar a �loso�a de educação cristã e 
formação da fé com base em fundamentos bíblicos, teológi-
cos e educativos (consistentes com as Normas Doutrinárias e 
Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, ¶ 104) na medida 
em que se relacionem com o ensino e a aprendizagem. a es-
cola da igreja e actividades relacionadas; estudo individual 
ou em grupo; irmandade, educação e grupos de ação para cri-
anças, jovens e adultos; programas educativos relacionados 
facultados por agências cívicas que servem os jovens; creches 
e jardins de infância; centros de dia; coros, grupos de teatro, 
estudos da missão; educação através de atividades de lazer; 
educação ao ar livre; campismo; educação de pessoas com 
incapacidades de desenvolvimento e outras necessidades es-
peciais; grupos especiais de estudos bíblicos; formação para 
con�rmação e �liação na igreja.

2. Desenvolver abordagens educativas Promover aborda-
gens educativas contextuais numa variedade de contextos que 
apelem a pessoas de diferentes idades, estilos de vida, neces-
sidades de aprendizagem, e perspetivas teológicas.

3. Desenvolver abordagens educativas que capacitem 
pessoas de diferentes, grupos raciais, étnicos e culturais a 
adequarem o evangelho às suas próprias situações na vida. 
, dando particular atenção às necessidades de pessoas com 
de�ciência.

4. Promover várias formas de extensão das escolas da 
igreja, tais como proporcionar recursos e formação para 
ajudar as pessoas a promoverem novas escolas da igreja, 
começar novas aulas em escolas da igreja e aumentar as 
oportunidades de ensino e aprendizagem na congregação e 
na comunidade.

5. 3. Proporcionar recursos e serviços de apoio para 
clero e guias leigos pastores, pais, guias educadores, pro-
fessores e outros que sejam responsáveis pelo ensino e 
aprendizagem com pessoas em todos os níveis da igreja 
local, distrito e conferência. Estes recursos poderão inclu-
ir:3. Desenvolver abordagens educativas que capacitem 
pessoas de diferentes, grupos raciais, étnicos e culturais a 
adequarem o evangelho às suas próprias situações na vida. 
, dando particular atenção às necessidades de pessoas com 
de�ciência.
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6. Proporcionar recursos e serviços de apoio para a.) re-
crutamento, desenvolvimento e formação de professores nas 
áreas de pensamento bíblico, teológico e ético, bem como nos 
; b.) procedimentos e métodos de ensino e aprendizagem; tra-
balho com os colégios e seminários da Igreja sempre que pos-
sível para prosseguir com o interesse comum na formação de 
educadores cristãos pro�ssionais e de estudantes ministeriais 
na educação cristã da igreja local; providenciar eventos de 
formação em acampamentos nacionais e ajudar as jurisdições 
e conferências anuais a conceber, orientar e obter recursos 
para programas de formação em acampamentos e educação 
cristã ao ar livre.

7. De�nir c.) normas e dar orientação relativamente à 
programação, liderança e agrupamento para os diversos con-
textos educativos da igreja, incluindo a escola da igreja.

8. Estabelecer e, d.) diretrizes de organização e adminis-
tração da escola da igreja, com vista ao registo e relatório de 
membros e assistência em contextos educativos. da escola da 
igreja e a dotar, providenciar e conceber edifícios e salas de 
escolas da igreja, dando particular atenção às necessidades de 
pessoas com de�ciência.

9. Proporcionar recursos e serviços relacionados com a 
formação e o trabalho de diretores de igrejas locais, ministros 
ordenados e diaconais, associados de educação cristã e auxil-
iares de ação educativa.

10 4. Facultar assistência e informações a grupos e orga-
nizações com supervisão direta para acampamentos/centros 
de retiro e ministérios associados à Igreja Metodista Unida de 
forma a ajudá-los na sua responsabilidade de estabelecer nor-
mas, políticas e procedimentos relacionados com instalações 
físicas, o programa e os guias. Na medida do possível, todos 
os acampamentos/centros de retiro serão acessíveis a pessoas 
com de�ciência.

115. Cooperar com a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério no seu desenvolvimento de normas para certi�-
car carreiras de ministério pro�ssional conforme disposto no 
¶ 1421.2c e promover o crescimento contínuo do pessoal da 
igreja local relacionado com ministérios educativos.

12. Proporcionar recursos, modelos e formação para 
apoiar as conferências anuais e igrejas locais na sua ajuda à 
tomada de decisões relacionadas com a vocação cristã geral 
das pessoas e com as respetivas ocupações e carreiras espe-
cí�cas.

13 6. Rever e recomendar para aprovação os planos cur-
riculares desenvolvidos em cooperação com as outras juntas 
e agências do Comité de Recursos de Currículo e interpretar 
apoiar o currículo desenvolvido pelo comité.

14. 7. Promover a observância do Domingo de Educação 
Cristã (¶¶ 265.1, 1806.12). 

8. Promover a Regra Geral do Discipulado de “teste-
munhar perante Jesus Cristo no mundo e seguir os Seus 

ensinamentos através de atos de compaixão, justiça, culto e 
devoção, sob a orientação do Espírito Santo” 27, defendendo 
a formação de Grupos de Discipulado da Aliança ou mod-
elos equivalentes aplicáveis a vários contextos para todas as 
idades.

¶1110.

Número de petição: 20131-DI-¶1110-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Exemplos no 1110 Eliminados para 
Maior Clareza

Emendar o ¶ 1110 como se segue:
¶ 1110. Cooperação—1. A junta deverá cooperar 

com outras agências e juntas gerais e com outros parceiros 
ecuménicos na promoção da intendência, evangelização, cul-
to, educação de missão e acção social e na avaliação destes 
ministérios da perspectiva de um procedimento educativo só-
lido.

2. A junta, em cooperação com a Junta Geral dos 
Ministérios Globais, será responsável por desenvolver um 
programa uni�cado de educação de missão destinado a todas 
as faixas etárias na igreja local. O programa de educação de 
missão incluirá disposições para o seguinte:

a) Ligar �loso�as emergentes de missão e educação at-
ravés do �uxo de informação e trabalho colaborativo das re-
spectivas equipas de pessoal e juntas;

b) Desenvolver e interpretar estilos diversos de educação 
de missão adequados aos diferentes grupos, incluindo faixas 
etárias e as diversas culturas raciais e étnicas;

c) Planear o currículo da educação de missão, facultan-
do informações sobre a missão em projectos apoiados pela 
Igreja Metodista Unida (incluindo projectos ecuménicos) at-
ravés dos recursos de escolas da igreja, e preparar materiais 
curriculares e outros para a educação de missão;

d) Participar, com várias agências, na concepção, desen-
volvimento e promoção de recursos para a educação de 
missão ecuménica;

e) Desenvolver e interpretar abordagens educativas e ca-
nais para a missão de dádiva de crianças, jovens e adultos, tais 
como o Fundo das Crianças para a Missão Cristã;

f) Desenvolver e interpretar modelos para novas abor-
dagens ao estudo de missão e à participação educativa na 
missão;

g) Facultar informações relativas a critérios educativos 
para o pessoal da Junta Geral dos Ministérios Globais utilizar 
na certi�cação de guias para escolas de missão;

h) Disseminar uma listagem abrangente de recursos de 
missão para guias;
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i) Cooperar com a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério e com a Junta Geral dos Ministérios Globais no 
sentido de enfatizar a educação de missão nas escolas de teo-
logia através de cursos Metodistas Unidos de história, política 
e doutrina, agora obrigatórios para candidatos que estejam a 
considerar a ordenação ou consagração.

3. A junta terá autoridade para cooperar com outras 
agências da Igreja, com organizações de�nidas e com agên-
cias ecuménicas para promover o ministério da educação 
cristã.

4. A junta está autorizada a cooperar com a Junta Geral 
dos Ministérios Globais no planeamento e execução de 
programas para o reforço e desenvolvimento dos ministéri-
os das igrejas locais étnicas, urbanas e rurais da Igreja 
Metodista Unida e da cooperação interdenominacional nes-
tas áreas.

¶1111.

Número de petição: 20132-DI-¶1111-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Eliminar Duplicação

Emendar o ¶ 1111 como se segue:
¶ 1111. Evangelização—A junta será responsável pela 

supervisão geral dos ministérios de evangelização da igreja 
conforme instruído pela Conferência Geral. A evangelização 
é central para a missão da igreja. A evangelização é de�nida 
no Livro da Disciplina, ¶ 630.1.

A junta partilhará a bênção do evangelho de Jesus Cristo 
com pessoas de todas as faixas etárias e com as diversas cul-
turas étnicas e raciais através do desenvolvimento, promoção 
e apoio de todas as fases de evangelização em toda a Igreja 
Metodista Unida.

¶1112.

Número de petição: 20133-DI-¶1112-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Eliminar Duplicação

Emendar o ¶ 1112 como se segue:
¶ 1112. Responsabilidades da Evangelização—Em 

resposta ao amor de Deus em Jesus Cristo, a junta será re-
sponsável pela supervisão geral dos ministérios de evangeli-
zação da Igreja Metodista Unida através da conceção e desen-
volvimento de recursos e através da formação e consultoria 
em vários contextos. A junta irá:

1. Estabelecer uma base bíblica e teológica e um entendi-
mento adequados para os aspetos pessoal, coletivo e social da 
evangelização, de forma consistente com a doutrina e tradição 

da Igreja Metodista Unida, que irá comunicar e interpretar 
aos membros da igreja.

2. Promover ministérios contextuais Enfatizar o desen-
volvimento, interpretação e promoção de ministérios de evan-
gelização aos níveis da conferência, distrito e igreja local de 
forma que pessoas que não sejam discípulos cristãos ativos 
através de uma qualquer igreja local sejam convidadas e acol-
hidas por uma Igreja Metodista Unida.

3. Fornecer ao clero e a leigos recursos e formação para 
estratégias, ministérios e programas de evangelização, inclu-
indo recursos para o ministério de evangelização da igreja 
local (¶ 255).

4. Cooperar com outras agências do programa da igre-
ja com vista a apoiar e equipar tanto o clero como leigos 
em todos os níveis de envolvimento na evangelização, no 
crescimento da igreja e no desenvolvimento de novas con-
gregações.

5. Proporcionar e incentivar a investigação relativamente 
ao que as congregações criativas de várias dimensões e con-
textos estão a fazer em termos de evangelização e�caz que 
possa servir de modelo para outras igrejas, e fomentar a 
experimentação e demonstração de abordagens evangélicas 
adicionais, de forma consistente com a natureza do evangel-
ho cristão e da igreja, em todos os níveis da vida da igreja, 
incluindo novas congregações e todos os grupos raciais e 
culturais.

6. Proporcionar recursos e serviços para os que servem 
como pastores, ministros diaconais, diretores de evangeli-
zação, evangelistas gerais e outros pro�ssionais de evangeli-
zação nas igrejas locais.

7. De�nir normas para presbíteros que pretendam servir 
como evangelistas gerais. A junta enviará quadrienalmente 
cópias destas normas aos bispos, superintendentes distritais, 
juntas do discipulado da conferência e evangelistas gerais. 
Um presbítero que sinta o chamamento de Deus para se 
tornar evangelista geral deverá preparar-se de�nitivamente 
para esse serviço sob a orientação da conferência anual a 
que pertence.

8. Relacionar e prestar serviços de ligação a Fomentar a 
cooperação com: a) associações denominacionais e ecuméni-
cas e irmandades de evangelização.

9. Procurar cooperação mútua entre e com os; b) 
seminários da Igreja e a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério na formação e apoio de pessoas para o ministério 
e na educação contínua em casos de interseção de respons-
abilidades.

10. Comunicar com; c) outras agências em cujos pro-
gramas o assunto da que tenham interesse na evangelização 
seria incluído e prestar aconselhamento, orientação e recursos 
para a implementação desses programas.

11. Participar e cooperar com o trabalho do Comité de 
Recursos de Currículo da junta para a inclusão de conceitos 



402  DCA Edição Avançada

e recursos de evangelização no currículo de estudo da igreja 
local.

12. Facultar consultoria com; d) guias de  conferências, 
distritos, congregações locais e outras agências no sentido de 
desenvolver estratégias de evangelização para sensibilização, 
revitalização da igreja e desenvolvimento de novas congre-
gações.

13. Trabalhar com a; e e) Junta Geral dos Ministérios 
Globais com vista à extensão da igreja Para tal, existirá um 
Comité Conjunto sobre Desenvolvimento Congregacional 
com igual representação de membros da Junta Geral do 
Discipulado e da Junta Geral dos Ministérios Globais, que 
se reunirá regularmente para aprendizagem mútua, ao desen-
volver estratégias para a extensão da igreja e facultar recursos 
e assistência às conferências e distritos no âmbito do desen-
volvimento de novas congregações e da revitalização con-
gregacional.

¶1113.

Número de petição: 20134-DI-¶1113-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Esclarecer Responsabilidades

Emendar o ¶ 1113 como se segue:
¶ 1113. Responsabilidades do Culto—A junta será re-

sponsável pela supervisão geral dos interesses de culto da ig-
reja conforme instruído pela Conferência Geral. A junta irá: 
1. Estabelecer e interpretar a base bíblica e teológica para o 
culto coletivo com pessoas de todas as faixas etárias e com 
as diversas culturas étnicas e raciais através de recursos, pro-
gramas e materiais de formação, de forma consistente com as 
doutrinas da Igreja Metodista Unida, e cultivar o maior sig-
ni�cado possível nas celebrações de culto coletivo da igreja 
para a glória de Deus, incluindo liturgia, pregação, sacramen-
tos, música, artes relacionadas e a observância das épocas 
litúrgicas do Calendário Cristão.

2. Desenvolver normas e recursos Promover recursos 
contextuais para a condução de culto público nas igrejas, in-
cluindo liturgia, pregação, sacramentos, música e artes rela-
cionadas.

3. Fazer recomendações à Conferência Geral relativa-
mente a edições futuras de um livro de culto e de um hinário 
e, conforme instruído, proporcionar supervisão editorial dos 
conteúdos dessas publicações, que serão publicadas pela The 
United Methodist Publishing House. Os hinários da Igreja 
Metodista Unida são The United Methodist Hymnal (O 
Hinário Metodista Unido) (1989), Mil Voces Para Celebrar: 
Himnario Metodista (Mil Vozes para Celebrar: Hinário 
Metodista) (1996) e Come, Let Us Worship: The Korean-
English United Methodist Hymnal (Vinde, Adoremos: O 
Hinário Metodista Unido Coreano-Inglês) (2000). O ritual da 

igreja é o que se encontra em The United Methodist Hymnal 
(O Hinário Metodista Unido) (1989), The United Methodist 
Book of Worship (O Livro de Liturgias Metodistas Unidas) 
(1992), Mil Voces Para Celebrar: Himnario Metodista (Mil 
Vozes para Celebrar: Hinário Metodista) (1996) e Come, Let 
Us Worship: The Korean-English United Methodist Hymnal 
(Vinde, Adoremos: O Hinário Metodista Unido Coreano-
Inglês) (2000).

4. Preparar revisões do ritual da igreja e ordens de cul-
to aprovadas para recomendação à Conferência Geral para 
adoção.

5. Trabalhar com outras denominações cristãs norte-amer-
icanas através da Consulta sobre Textos Comuns no desen-
volvimento continuado de um calendário e lecionário comuns 
e incentivar a utilização voluntária do Lecionário Comum 
Revisto e dos recursos nele baseados.

6. Preparar e promover a publicação de ordens e textos de 
culto suplementares.26

7. Manter uma relação cooperativa mas não exclusiva 
com a The United Methodist Publishing House na preparação 
e publicação de recursos de culto.

8. Aconselhar as agências gerais da igreja na preparação, 
publicação e circulação de ordens de serviço e outros materi-
ais litúrgicos com a chancela da Igreja Metodista Unida, in-
centivando a utilização de recursos de culto raciais e étnicos, 
étnicos e culturais e a incorporação de texto que reconheça os 
vários constituintes da igreja. (Ver ¶ 4.)

9. Aconselhar junto dos editores dos periódicos e publi-
cações da Igreja Metodista Unida relativamente a material di-
sponibilizado nas áreas de culto, incluindo pregação, música 
e outras artes litúrgicas.

10. Participar e cooperar com o Comité de Recursos de 
Currículo da junta para a inclusão de conceitos e recursos de 
culto no currículo de estudo da igreja local.

11 9. Incentivar nas escolas de teologia e de pastores, 
bem como noutros contextos, a oferta de instrução sobre o 
signi�cado e o propósito do culto. Isto deveria incluir as práti-
cas e expressões de culto de vários estilos (ou seja, tradicion-
al, contemporâneo), culturas e raças.

12 10. Aconselhar junto dos responsáveis pelo planea-
mento e condução dos serviços de culto da Conferência Geral 
e de outras assembleias gerais da igreja.

13 11. Dar orientação e recursos para e incentivar o 
crescimento contínuo das pessoas responsáveis pela músi-
ca e artes litúrgicas na igreja local, ou seja, diretores, 
ministros ordenados, associados, assistentes musicais e 
quem se voluntarie para a música e outras artes litúrgicas. 
(Ver ¶ 1405.7.)

14 12. Cooperar com a Irmandade de Metodistas Unidos 
para a Música e as Artes Litúrgicas e a Ordem de São Lucas 
na a�rmação da vida sacramental, abraçando a liturgia, pre-
gação, música e outras artes adequadas a uma vida inclusiva 
de culto da igreja.
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15 13. Desenvolver normas de desempenho para associa-
dos, diretores e ministros de música em cooperação com a 
Junta Geral de Ensino Superior e Ministério e cooperar com 
esta no desenvolvimento de normas e requisitos para a cer-
ti�cação de diretores, associados e ministros de música con-
forme disposto no ¶ 1405.6.

¶1114.

Número de petição: 20135-DI-¶1114-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Esclarecer Responsabilidades

Emendar o ¶ 1114 como se segue:
¶ 1114. Responsabilidade da Intendência—A junta será 

responsável pela supervisão geral dos interesses de intendên-
cia da igreja conforme instruído pela Conferência Geral. 
1. Interpretar a base bíblica e teológica da intendência através 
de programas, recursos e materiais de formação para pessoas 
de todas as idades, de forma consistente com as doutrinas da 
Igreja Metodista Unida.

2. Proporcionar educação, aconselhamento, recursos 
e formação para o presidente do grupo de ministérios de 
intendência das igrejas locais, comissões de intendência, 
junta de curadores, comités de fundos de dotação e per-
manentes, comités de planeamento de espólio e testamen-
tos, comités memoriais, comissão de �nanças, presidente 
da comissão de �nanças, secretários �nanceiros e te-
soureiros e desenvolver recursos do programa e materiais 
de formação para utilização com e pelas pessoas e/ou gru-
pos acima designados (ver ¶ 807.17). Os assuntos relativos 
a procedimentos que envolvam registos o�ciais, formulári-
os e relatórios de informações estatísticas e �nanceiras 
serão da responsabilidade do Conselho Geral de Finanças e 
Administração.

32. Convocar conversas estratégicas e conhecimentos de 
mediação relativamente aoCriar no seio da Igreja Metodista 
Unida um empenho aprofundado na intendência cristã pes-
soal e coletiva, o que inclui a utilização e partilha de talentos 
e recursos, e a prática de um estilo de vida cristão.

4. Desenvolver estratégias, proporcionar recursos e im-
plementar ações que conduzam à melhoria contínua do nível 
de dádivas e dádivas �nanceiras dos Metodistas Unidos para 
dar o apoio adequado à missão da Igreja. para reforçar o dis-
cipulado intencional.

¶1116.

Número de petição: 20136-DI-¶1116-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Esclarecer Responsabilidades

Emendar o ¶1116 como se segue:
¶ 1116. Ministério dos Leigos—A junta interpretará e 

disseminará A junta organizar-se-á conforme necessário para 
interpretar e disseminar através da igreja todos os amplos 
signi�cados do sacerdócio universal de crentes, da vocação 
cristã e do ministério dos leigos na vida quotidiana. A Igreja 
Metodista Unida tem Embora toda a igreja tenha a respons-
abilidade de formar e capacitar os laos—o corpo total dos 
seus membros—para entrarem em missão e para ministrarem 
e testemunharem em nome de Jesus Cristo, o centro da igreja. 
Embora todas as unidades da Igreja tenham alguma respons-
abilidade por este imperativo, a Junta Geral do Discipulado 
tem uma responsabilidade capital no sentido em que está a 
seu cargo desenvolver o discipulado. Para tal, a junta irá: 

1. Ajudar a desenvolver um entendimento adequado da 
base bíblica e teológica para o ministério dos leigos.

2. Desenvolver e interpretar o ministério dos leigos tanto 
dentro como fora da Igreja institucional.

3 2. Providenciar recursos e serviços de apoio para o 
desenvolvimento e melhoria dos guias na igreja local, ex-
ceto conforme especi�camente delegado a outras agências., 
Nos Estados Unidos, os recursos e serviços destinam-se e 
especialmente para as pessoas que sirvam como membros 
de conferências do cargo, conselhos de igreja, conselhos dos 
ministérios, comités de relações pastor-paróquia, comités de 
pessoal, comités de guias leigos, aqueles que sirvam como 
guias leigos, membros leigos de conferências anuais e guias 
de organizações relacionadas em igrejas locais, distritos, con-
ferências anuais e jurisdições.

4. Ajudar as congregações, distritos e conferências anuais 
a equipar as pessoas para servirem como guias nos ministéri-
os comunitários.

5 3. Providenciar recursos e planos sugeridos para a ob-
servância do Domingo Laico na igreja local.

6 4. Providenciar apoio ao diretor da conferência e ao 
diretor distrital dos Ministérios dos Servos Leigos, aos comi-
tés de conferência e distrito sobre Ministérios dos Servos 
Leigos e à Associação dos Diretores de Conferência dos 
Ministérios dos Servos Leigos. Em consulta com os diretores 
de conferência, de�nir normas para servos leigos certi�cados, 
oradores leigos certi�cados e ministros leigos certi�cados e 
providenciar recursos de ensino para utilização por parte da 
conferência anual e dos comités distritais.

7 5. Prestar serviços de apoio aos guias leigos das con-
ferências e dos distritos e às juntas de leigos das conferências 
e dos distritos, ou estruturas equivalentes, à Associação de 
Guias Leigos da Conferência Anual e a outras associações, 
conferências, agências e o�ciais distritais.

8. Iniciar um processo de coordenação e colaboração 
no desenvolvimento de uma abordagem abrangente ao 
desenvolvimento e formação de guias em todas as áreas do 
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programa pelas quais a Junta Geral do Discipulado seja re-
sponsável.

9 6. Incentivar a seleção e formação de presbíteros orde-
nados para selecionarem e formarem leigos para distribuírem 
os elementos consagrados da Comunhão a pessoas doentes ou 
con�nadas a casa, seguindo uma liturgia para Celebração da 
Palavra e Comunhão. Esta distribuição também poderá apli-
car-se a leigos a quem tenham sido atribuídas funções pasto-
rais numa igreja ou em mais do que uma igreja pelo superin-
tendente distrital.

¶1117.

Número de petição: 20138-DI-¶1117-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Adaptado e movido para o 1108 e 1109

Eliminar o ¶ 1117.

¶1118.

Número de petição: 20139-DI-¶1118-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Abrangido no 1102.11

Eliminar o ¶ 1118.

¶1119.

Número de petição: 20140-DI-¶1119-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Abrangido no 1102.3

Eliminar o ¶ 1119.

¶1120.

Número de petição: 20141-DI-¶1120-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Eliminar Duplicações

Eliminar o ¶ 1120.

¶1120.4.

Número de petição: 20142-DI-¶1120.4-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 1120.4
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 do Discipulado, a Junta Geral dos 
Ministérios Globais, a Junta Geral de Igreja e Sociedade, 
a Junta Geral de Ensino Superior e Ministério e a Junta 
Geral de Pensão e Benefícios de Saúde; um membro (junta 
ou pessoal) de cada um dos seguintes: a Comissão sobre 
o Estado e Papel da Mulher, a Comissão sobre Religião e 
Raça, a Comissão Geral de Homens Metodistas Unidos, a 
The United Methodist Publishing House, a Comissão Geral 
das Comunicações, Mulheres Metodistas Unidas; um bis-
po no activo ou reformado que represente o Conselho dos 
Bispos e um representante da conferência central; cinco 
idosos, um a ser seleccionado por cada Colégio dos Bispos 
jurisdicional; não mais de três membros a serem seleccio-
nados pelo comité devido a experiência e/ou quali�cações 
pro�ssionais; e não mais de três outros membros a serem 
seleccionados pelo comité para inclusividade (racial/étni-
ca, de�ciência, idade, sexo, orientação sexual, de�ciência, 
condição económica, leigos, clero ou distribuição geográ-
�ca). O pessoal e/ou membros da junta irão providenciar 
ligação adequada e relatórios às respectivas agências. Os 
membros das juntas e conferências centrais e os repre-
sentantes das jurisdições devem servir até dois mandatos 
consecutivos (um mandato equivale a quatro anos). Cada 
junta e agência será responsável pelas despesas de deslo-
cação, alojamento e outras incorridas pelos representantes 
que participam nas reuniões do Comité dos Ministérios de 
Idosos. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que

¶1201.

Número de petição: 20143-DI-¶1201-G; Webb, Mark - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Eliminar a Redundância, Esclarecer 
e Alterar o Nome da Divisão dos Ministérios 

com Jovens

Emendar os ¶¶ 1201-1212 e todos os outros locais onde 
conste o nome “Divisão dos Ministérios com Jovens”:

¶1201. Haverá lugar para uma Divisão dos Ministérios 
com Jovens da Junta Geral do Discipulado. Haverá lugar para 
uma Rede Conexional de Jovens.

1202. Objetivo—O objetivo da Divisão dos Ministérios 
com Jovens é capacitar os jovens como discípulos de Jesus 
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Cristo para transformar o mundo, bem como fomentar o 
desenvolvimento da fé e equipar jovens guias ao: 

1. Desenvolver os guias espirituais jovens/jovens adultos 
de congregações locais para transformarem vidas ao fazerem 
discípulos de Jesus Cristo; 

2. Desa�ar a Igreja Metodista Unida a acolher, con�rmar 
e celebrar o chamado de Deus nas vidas dos jovens;

3. Cultivar e fomentar ministérios vitais onde a in�uência 
e o valor não sejam limitados pela idade ou experiência;

4. Defender as questões e preocupações dos jovens na 
igreja e na comunidade global; 

5. Capacitar os jovens para trabalharem como agentes de 
paz, justiça e misericórdia; 

Construir uma rede de apoio e proporcionar os recursos 
que ligam as experiências diversi�cadas de jovens e jovens 
adultos em ministérios locais e comunidades de todo o mun-
do.

A Rede Conexional de Jovens irá defender a plena par-
ticipação dos jovens em todos os níveis da Igreja Metodista 
Unida, construir parcerias globais e capacitar os jovens para 
fazerem discípulos de Jesus Cristo para transformar o mun-
do.

¶ 1203. Responsabilidades—As responsabilidades da 
Divisão dos Ministérios com Jovens serão: 

1. promover e manter sistemas ativos e e�cazes para a 
programação de ministérios de jovens e jovens adultos na ig-
reja local, distrito, conferência, conferência jurisdicional/cen-
tral e nos níveis da igreja em geral para o pleno envolvimento 
dos jovens enquanto guias e membros; 

2. defender as necessidades e preocupações dos jovens 
em todas as áreas da vida da igreja, bem como no planeamen-
to e na administração. Será dada atenção ao vasto leque de 
realidades de vida dos jovens; 

3. desenvolver e apoiar três redes constituintes: uma 
Rede para a Juventude Metodista Unida, uma Rede para 
Jovens Adultos Metodistas Unidos e uma Rede para 
Trabalhadores Metodistas Unidos com Jovens (poderá in-
cluir trabalhadores com jovens, pastores de jovens, ministros 
de campus, pessoal da conferência, capelães, trabalhadores 
jovens adultos, etc.). Estas redes proporcionarão uma comu-
nicação contínua e ligações conexionais entre igrejas locais 
e outras áreas da vida da igreja, laços relacionais com a de-
nominação e entre si, bem como recursos para a formação 
espiritual dos jovens; 

4. facultar modelos de formação de guias e recursos que 
apoiem os jovens, jovens adultos e trabalhadores adultos com 
jovens a serem participantes plenamente ativos na vida e 
missão da Igreja; 

5. planear e levar a cabo uma convocatória quadrienal 
global de jovens e facultar recursos para o programa e 
serviços de apoio para as convocatórias regionais e nacio-
nais; 

6. proporcionar supervisão administrativa dos subsídios 
para ministérios com jovens distribuídos em consulta com a 
Junta Geral da Igreja e Sociedade, Junta Geral do Discipulado, 
Junta Geral dos Ministérios Globais e Junta Geral de Ensino 
Superior e Ministério; 

7. proporcionar supervisão administrativa do Fundo para 
o Serviço dos Jovens; 

8. recomendar jovens e jovens adultos para comités de 
nomeação das agências e juntas gerais, considerando sug-
estões de conselhos de conferências anuais sobre o ministério 
de jovens e jovens adultos (¶¶ 649.3e e 650.3e) e de outras 
organizações adequadas; 

9. colaborar com as agências e juntas adequadas no senti-
do de facultar aos jovens estratégias e�cazes e oportunidades 
para viverem a sua fé através de ministérios de paz, justiça e 
misericórdia nas opções vocacionais e noutras vertentes de 
serviço; 

10. colaborar com as agências e juntas adequadas no 
sentido de reforçar o desa�o da igreja para que os jovens re-
spondam ao chamado de Deus para o ministério licenciado 
e ordenado e no sentido de apoiar o clero jovem através do 
desenvolvimento de redes e outros recursos adequados; 

11. colaborar com as agências e juntas adequadas no 
sentido de incentivar a participação de jovens nas relações 
e deliberações denominacionais, ecuménicas e interreligiosas 
adequadas.

 Ordem Administrativa—
1. Defender as diferentes preocupações de todos os jov-

ens.
2. Ajudar a planear e levar a cabo uma reunião quadrienal 

global de jovens.
3. Proporcionar supervisão administrativa dos subsídios 

para ministérios com jovens distribuídos em consulta com a 
Junta Geral da Igreja e Sociedade, Junta Geral do Discipulado, 
Junta Geral dos Ministérios Globais e Junta Geral de Ensino 
Superior e Ministério.

4. Promover subsídios para ministérios com jovens e o 
Fundo para o Serviço dos Jovens.

5. Recomendar jovens para comités de nomeação de 
agências e juntas gerais.

6. Colaborar com as agências e juntas no sentido de pro-
porcionar aos jovens oportunidades para ouvir, discernir e 
responder à sua chamada vocacional, seja como leigos ou 
clero. 

7. Incentivar a participação de jovens nas relações e de-
liberações denominacionais, ecuménicas e interreligiosas.   
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¶ 1204. Autoridade e Responsabilização—A Divisão 
dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de Jovens 
será responsabilizada perante a Junta Geral do Discipulado 
em questões de programação, pessoal e administração. A 
divisãorede terá autoridade para determinar e interpretar as 
direções do programa que sustentam o seu mandato. Estas 
direções do programa estarão em consonância com o estatu-
to da Junta Geral do Discipulado (JGD) e terão a aprovação 
da JGD.

¶ 1205. Relação da Divisão dos Ministérios com 
Jovens  Rede Conexional de Jovens com a Junta Geral do 
Discipulado—A Divisão dos Ministérios com Jovens Rede 
Conexional de Jovens deve relacionar-se com a Junta Geral 
do Discipulado como se segue: Dois membros da Divisão 
dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de Jovens 
serão eleitos para a junta: um jovem e um jovem adulto con-
forme de�nido pelas quali�cações de idade para a Divisão 
dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de Jovens de 
acordo com o ¶ 1207 1206.

¶1206. Estrutura—A Divisão dos Ministérios com 
Jovens estará organizada em torno de três unidades bási-
cas: Juventude Metodista Unida, Jovens Adultos Meto- 
distas Unidos e Trabalhadores Metodistas Unidos com 
Jovens.

¶1207.1206. Membros—A composição dos membros 
da Divisão dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de 
Jovens será inclusiva relativamente a geogra�a, sexo, orien-
tação sexual, raça/etnia, leigos/clero e vocação. 

1. A composição dos membros será como se segue: 
a) Doze jovens—1 jovem, eleito pela organização de jo-

vens de cada conferência central 7 jovens (de acordo com a 
de�nição de idade de cada conferência central, mas que não 
deve ultrapassar os 24 anos);; 1 jovem, com dezasseis anos 
de idade ou mais novo no momento da eleição, eleito pela 
convocatória de jovens jurisdicional; 

b) Doze jovens adultos—1 jovem adulto, eleito pela or-
ganização de jovens adultos de cada conferência central 7 
jovens adultos (de acordo com a de�nição de idade de cada 
conferência central, mas que não deve ultrapassar os 35 
anos);

c) Doze trabalhadores adultos com jovens—1 adul-
to de cada conferência central, nomeado pelo comité de 
nomeação da conferência central; 1 adulto de cada juris-
dição, eleito pela conferência jurisdicional; 4 trabalhadores  
adultos

d) Membros Adicionais: 
(1) Um membro da Junta Geral do Discipulado; 
(2) Dois membros do comité de gestão do Movimento 

Estudantil Metodista Unido (¶ 1412.2g); Quatro (4) membros 
adicionais que, conforme determinado pela rede, possam ser 
nomeados para garantir a inclusividade;

(3) Até 5 membros adicionais que, conforme determina-
do pela Junta Geral do Discipulado, possam ser nomeados 
pela divisão para garantir a inclusividade e experiência Um 
bispo selecionado pelo Conselho dos Bispos.

2. Nomeação de Potenciais Membros da Rede—1 jovem 
(de acordo com a de�nição de idade de cada conferência cen-
tral e jurisdicional, mas que não deve ultrapassar os vinte e 
quatro (24) anos nas conferências centrais ou dezasseis (16) 
nas jurisdições), 1 jovem adulto (de acordo com a de�nição 
de idade de cada conferência central e jurisdicional, mas que 
não deve ultrapassar os trinta e cinco (35) anos nas conferên-
cias centrais ou 30 nas jurisdições) e 1 trabalhador adulto 
serão nomeados pelo processo de�nido por cada Ministério 
de Jovens Jurisdicional e pelas organizações de jovens da 
conferência central.

3. Seleção da Rede—Os potenciais membros da rede 
nomeados submeterão candidaturas ao comité de nomeações 
da atual Divisão dos Ministérios com Jovens. O comité de 
nomeações selecionará os membros da rede garantindo a 
representação de todas as jurisdições e conferências cen-
trais.

4. Pessoas de Recurso—A divisão rede será responsável 
por ligar e destacar o trabalho das agências gerais e de outras 
entidades Metodistas Unidas no ministério de jovens e jovens 
adultos. De forma a levar e�cazmente a cabo essa tarefa, um 
membro do pessoal (ou membro da junta quando não estiver 
disponível pessoal) das seguintes entidades estará presente 
(com direito a expressar-se, mas sem direito de voto) nas re-
uniões da divisão rede. Estes representantes participarão por 
conta da agência que os envia e comunicarão as prioridades 
da divisão rede à sua agência, servindo como pessoas de re-
curso para a divisão rede:

A. Junta Geral da Igreja e Sociedade 
B. Junta Geral do Discipulado
C. Junta Geral dos Ministérios Globais
D. Junta Geral de Ensino Superior e Ministério 
E. Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde
F. Comissão Geral de Arquivos e História 
G. Comissão Geral sobre Religião e Raça 
H. Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher 
I. Comissão Geral de Homens Metodistas Unidos 
J. Conselho Geral de Finanças e Administração 
K. Mesa Conexional
L. Comunicações Metodistas Unidas 
M. United Methodist Publishing House 
N. Mulheres Metodistas Unidas
¶1208 1207. Fundo para o Serviço dos Jovens—Haverá 

lugar para um Fundo para o Serviço dos Jovens.
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1. Organização—O Fundo para o Serviço dos Jovens 
será um meio destinado à educação para a intendência e 
ao apoio da missão dos jovens no seio da Igreja Metodista 
Unida. Como parte do cultivo do fundo, os jovens serão de-
sa�ados a assumirem as suas responsabilidades �nanceiras 
relacionadas com a totalidade do programa e orçamento da 
igreja de que são membros. Os tesoureiros das igrejas lo-
cais deverão enviar o montante total das oferendas ao Fundo 
para o Serviço dos Jovens para o tesoureiro da conferência 
anual, que reterá 70 porcento do montante para distribuição 
pelo conselho da conferência anual sobre ministérios de 
jovens. O tesoureiro da conferência anual deverá enviar 
mensalmente os restantes 30 porcento para o tesoureiro 
do Conselho Geral de Finanças e Administração para que 
sejam encaminhados para a Junta Geral do Discipulado, 
Divisão dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de 
Jovens. Todo o restante dinheiro do Fundo para o Serviço 
dos Jovens angariado na conferência anual será dividido e 
distribuído da mesma forma.

2. Avaliação de Projetos—Os jovens da Rede Conexional 
de Jovens constituirão um comité de avaliação de projetos 
para aconselhar a totalidade do órgão na seleção de proje-
tos. O comité de avaliação de projetos será composto por 
membros jovens e trabalhadores adultos da Rede Conexional 
de Jovens conforme determinado pela Rede Conexional de 
Jovens. Os projetos serão escolhidos de acordo com as políti-
cas e os critérios estabelecidos pela Divisão dos Ministérios 
com Jovens Rede Conexional de Jovens. Todos os projetos 
escolhidos pela rede serão comunicados às conferências anu-
ais que contribuíram com fundos.

3. Um mínimo de 70 80 porcento da porção geral do 
Fundo para o Serviço dos Jovens será utilizado para �nan-
ciar projetos do Fundo para o Serviço dos Jovens; o montante 
restante será utilizado para obter recursos para o gabinete e 
para promoção e interpretação do Fundo para o Serviço dos 
Jovens. As Comunicações Metodistas Unidas deverão ajudar 
a Divisão dos Ministérios com Jovens Rede Conexional de 
Jovens na promoção e interpretação do Fundo para o Serviço 
dos Jovens.

¶1209 1208. Subsídios para Ministérios com Jovens—
Serão disponibilizados subsídios a igrejas locais, organizações 
a�liadas, ministérios de campus, distritos, conferências anu-
ais, conferências provisionais, conferências jurisdicionais e 
conferências centrais da Igreja Metodista Unida.

1. Objetivo—O objetivo destes subsídios é �nanciar 
ministérios dinâmicos e criativos com jovens que possam ser-
vir de programas modelo para outras organizações em toda a 
conexão.

2. Avaliação de Projetos—A Divisão dos Ministérios 
com Jovens A Rede Conexional de Jovens constituirá um 
comité de avaliação de projetos conforme determinado pelo 
grupo, composto por jovens, jovens adultos e trabalhadores 

adultos com jovens que sejam membros do órgão. O comité 
também poderá incluir um representante do pessoal e um 
membro de cada uma das seguintes juntas: Junta Geral da 
Igreja e Sociedade, Junta Geral do Discipulado, Junta Geral 
dos Ministérios Globais e Junta Geral de Ensino Superior 
e Ministério. A Divisão dos Ministérios com Jovens 
Rede Conexional de Jovens deverá estabelecer critérios, em 
consulta com as quatro juntas do programa participantes, 
relativamente aos objetivos da rede e das juntas do pro-
grama.

¶ 1210 1209. Convocatória Global de Jovens Evento 
Quadrienal Global de Jovens e Jovens Adultos—Terá lugar 
uma Convocatória Global de Jovens reunião global de jovens 
a cada quadriénio. 

1. Objetivo—A Convocatória Global de Jovens será um 
evento global realizado uma vez a cada quatro anos com o 
objetivo de celebrar a missão e a vitalidade dos jovens na 
Igreja Metodista Unida, apresentando as alegrias e preocu-
pações dos jovens da comunidade global, desenvolvendo  
Desenvolverendo jovens como Guias para o ministério efe-
tivo nas igrejas locais e comunidades de fé, destacarando 
tendências emergentes no ministério de jovens e jovens 
adultos jovens e proporcionar ando um fórum comum um 
espaço partilhado que acolha a realidade global para apre-
sentar as alegrias e preocupações de uma comunidade glob-
al. da igreja. 

2. Legislação—Durante a convocatória, haverá opor-
tunidades para as delegações da jurisdição, da conferên-
cia central e para indivíduos fazerem propostas de legis-
lação num fórum adequado. Este fórum será formado por 
delegações, conforme de�nido em “Membros votantes”. 
A legislação apresentada ao fórum estará relacionada 
com as questões que preocupam os jovens. A legislação 
adotada pelo fórum pode ser apresentada à Divisão dos 
Ministérios com Jovens ou enviada à Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida com o nome de “Convocatória dos 
Jovens Metodistas Unidos”. Todas as legislações, petições 
e programações devem estar de acordo com o ¶ 806.9 e o 
¶ 806.11. 

2. Participação—A reunião global de jovens será de na-
tureza inclusiva. Contará com igual representação de jovens, 
jovens adultos e trabalhadores adultos de cada jurisdição e 
conferência central. 

3. Membros—A composição dos membros do fórum será 
de natureza inclusiva e selecionada como segue: 

a) Membros votantes 
(1) Cinco jovens (de idades entre 12 e 18 anos) de cada 

jurisdição e cinco jovens de cada conferência central, de 
acordo com a de�nição de idade de cada conferência cen-
tral. Estes jovens serão escolhidos pelo processo de�nido por 
cada Ministério de Jovens Jurisdicional e pelas organizações 
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de jovens das conferências centrais no ano que precede a 
Convocatória Global de Jovens. 

(2) Cinco jovens adultos (de idades entre 19 e 30 anos) 
de cada jurisdição e cinco jovens adultos de cada conferên-
cia central, de acordo com a de�nição de idade de cada 
conferência central. Estes jovens adultos serão escolhi-
dos pelo processo de�nido por cada Ministério de Jovens 
Jurisdicional e pelas organizações de jovens adultos das 
conferências centrais. 

(3) Dois trabalhadores adultos com jovens de cada 
jurisdição e dois trabalhadores jovens e jovens adultos 
de cada conferência central. Estes adultos serão escolhi-
dos pelo processo de�nido por cada Ministério de Jovens 
Jurisdicional e pelas organizações de jovens das conferên-
cias centrais no ano que precede a Convocatória Global de 
Jovens. 

b) Membros não votantes (em todo o caso, os membros 
não votantes terão direito a expressar-se, mas sem direito de 
voto.) 

(1) Membros jovens e jovens adultos das agências gerais 
(2) Membros e pessoal da Divisão dos Ministérios com 

Jovens 
(3) Membros adicionais de jurisdições, conferências cen-

trais e parceiros ecuménicos. 
4. 3. Gastos—Os gastos para a Convocatória Global de 

Jovens devem ser, sempre que possível, suportados pelos 
participantes. Um plano de �nanciamento adequado deve 
ser concebido pela Divisão dos Ministérios com Jovens para 
garantir a plena participação dos delegados eleitos para a 
Convocatória Global de Jovens.Recomenda-se vivamente 
que os conselhos das jurisdições, conferências centrais e con-
ferências anuais sobre ministérios de jovens e jovens adultos, 
ou estruturas equivalentes, assegurem o �nanciamento para 
os participantes da Convocatória que sejam eleitos nessas 
conferências. Será disponibilizado um montante limitado 
de bolsas baseadas nas necessidades através da Divisão dos 
Ministérios com Jovens para promover a plena participação 
do órgão.

 ¶ 1211 1210. Pessoal—1. A Divisão dos Ministérios 
com Jovens Rede Conexional de Jovens terá como diretor de 
pessoal um secretário geral associado. Este diretor de pes-
soal será nomeado pelo comité de pessoal da Junta Geral do 
Discipulado para eleição pela junta. O comité de pesquisa será 
presidido pelo secretário geral da Junta Geral do Discipulado 
e composto por igual representação da Junta Geral do 
Discipulado e da Divisão dos Ministérios com Jovens Rede 
Conexional de Jovens.

2. Todos os outros membros do pessoal da Divisão rede 
serão eleitos ou nomeados da forma prescrita pela junta 
(¶ 714).

¶1212 1211. Financiamento da Divisão—Os fundos op-
eracionais para a divisão serão provenientes de três fontes 

principais: Fundo de Serviço Mundial, programas auto�nan-
ciados e a porção geral do Fundo para o Serviço dos Jovens.

¶1205.

Número de petição: 20145-DI-¶1205; Hodge, Jeffrey - 
Liverpool, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque. 

Reforma A da Divisão dos Ministérios com Jovens

Fica resolvido que o seguinte NOVO ¶ seja adicionado 
ao Livro da Disciplina após o ¶1205:

¶ NOVO. Membros da Divisão que Sejam Jovens a Servir 

em Agências e Juntas Gerais Como Membros Gerais—Um 
membro jovem ou jovem adulto da divisão poderá, se desejar  
ao início da �liação na divisão, servir em qualquer órgão de 
liderança de uma igreja geral à sua escolha, exceto aqueles 
cujos membros sejam eleitos pela Conferência Geral, como 
membro geral com direito a expressar-se e a votar. Uma pes-
soa que sirva nesta capacidade não será contabilizada para 
�ns de representação dessa agência ou junta. Pelo menos 
50 porcento do custo para participar em reuniões e outras 
funções relacionadas com a �liação nesse órgão serão pa-
gos pela junta ou agência destinatária, sendo o Ministério 
de Jovens responsável por pagar o saldo restante. Esta dis-
posição não se  aplica a qualquer membro da divisão que seja 
eleito para a Junta Geral do Discipulado de acordo com o 
¶ 1205.

¶1206.

Número de petição: 20144-DI-¶1206; Hodge, Jeffrey - 
Liverpool, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque. 

Reforma C da Divisão dos Ministérios com Jovens

Fica resolvido que o ¶ 1206 do Livro da Disciplina seja 
emendado como se segue:

¶ 1206. Estrutura—A Divisão dos Ministérios com 
Jovens estará organizada em torno de três unidades bási-
cas: Juventude Metodista Unida, Jovens Adultos Metodistas 
Unidos e Trabalhadores Metodistas Unidos com Jovens. A 
liderança executiva da divisão será eleita pela divisão a meio 
do quadriénio e esses líderes eleitos servirão nessa capaci-
dade até meio do quadriénio seguinte. A liderança executiva 
consistirá em:

1.  Quatro co-presidentes eleitos pela divisão, compostos 
por:
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a.  Um jovem dos EUA,
b. Um jovem adulto dos EUA,
c.  Um jovem das conferências centrais, e
d. Um jovem adulto das conferências centrais
2.  Um secretário a ser eleito pela divisão
3.  Os presidentes de cada uma das três unidades básicas 

a serem eleitos pelas respetivas unidades básicas
4.  Os presidentes de qualquer outro comité ou estrutura 

que a divisão considere necessário que sejam eleitos pelo re-
spevtivo comité ou estrutura.

¶1207.

Número de petição: 20146-DI-¶1207-$; Hodge, Jeffrey - 
Liverpool, NY, EUA para a Junta Geral do Discipulado. 

Reforma B da Divisão dos Ministérios 
com Jovens

Fica resolvido que o ¶ 1206 do Livro da Disciplina seja 
emendado por adição de um novo §3:

¶1207. Membros—. . .  3. Jovens a Servir como Membros 
de Agências e Juntas Gerais—Qualquer jovem ou jovem 
adulto que esteja a servir numa agência ou junta geral será  
convidado a participar nas reuniões e funções da divisão para 
promover a camaradagem e irmandade  entre jovens guias 
em toda a conexão. Estas pessoas terão direito a expressar-se, 
mas sem direito de voto. 

Pelo menos 50% do custo para participar nestas reuniões 
e noutras funções da divisão será pago pela agência ou jun-
ta responsável pelo envio, sendo o Ministério de Jovens re-
sponsável por pagar o saldo restante.

¶1207.

Número de petição: 20147-DI-¶1207-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶1207. Membros—A composição dos mem-
bros da Divisão dos Ministérios com Jovens será inclusiva 
relativamente a sexo, orientação sexual, de�ciência, condição 
económica, raça/etnia, leigos/clero e vocação. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja

¶1207.1.

Número de petição: 20148-DI-¶1207.1-$; Francisco, 
Ciriaco - Manila, Filipinas para o Comité Permanente sobre 
Questões da Conferência Central. 

Emenda à Divisão dos Ministérios 
com Jovens

Emendar o ¶ 1207.1 como se segue:
¶ 1207. Membros—A composição dos membros da 

Divisão dos Ministérios com Jovens será inclusiva relativa-
mente a sexo, raça/etnia, leigos/clero e vocação. 1. 

A composição dos membros será como se segue: a) Doze 
Treze (13) jovens—1 jovem, eleito pela organização de jov-
ens de cada conferência central (de acordo com a de�nição de 
idade de cada conferência central, mas que não deve ultrapas-
sar os vinte e quatro [24] anos); 1 jovem, com dezasseis (16) 
anos de idade ou mais novo no momento da eleição, eleito 
pela convocatória de jovens jurisdicional; b) Doze Treze (13) 
jovens  adultos—1 jovem adulto eleito pela organização de 
jovens adultos de cada conferência central (de acordo com a 
de�nição de idade de cada conferência central, mas que não 
deve  ultrapassar os trinta e cinco [35] anos); 1 jovem adulto 
eleito pela conferência jurisdicional; c) Doze  Treze (13) tra-
balhadores adultos com jovens—1 adulto de cada conferência 
central,  nomeado pelo comité de nomeação da conferência 
central; 1 adulto de cada jurisdição, eleito pela conferência 
jurisdicional;

Fundamentação:
A alteração de doze para treze re�ete a adição de uma 

conferência central em África (8 conferências centrais e 
5 conferências jurisdicionais). Esta petição está depen-
dente da petição que adiciona uma conferência central em 
África.

¶1210.3.

Número de petição: 20149-DI-¶1210.3-$; Fuller, Dan - 
Chenango Falls, NY, EUA. 

Inclusão Mais Justa dos Jovens

Emendar o ¶ 1210.3 como se segue:
¶ 1210. Convocatória Global de Jovens—Terá lugar uma 

Convocatória Global de Jovens.
3. Membros—A composição dos membros da Assembleia 

Legislativa dos Jovens Metodistas Unidos será de natureza in-
clusiva e seleccionada como segue: 

  a) Membros votantes 
  (1) Cinco jovens (de idades entre 12 e 18 anos) de cada 

jurisdição e cinco jovens de cada conferência central, de 
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acordo com a de�nição de idade de cada conferência central; 
um total de sessenta (60) jovens designados entre as juris-
dições e as conferências centrais a �m de re�ectir proporcio-
nalmente a participação de membros do clero e leigos de cada 
região, desde que cada jurisdição e conferência central tenha 
direito a um mínimo de três (3) membros jovens votantes. 
Estes jovens serão eleitos nas convocatórias de jovens jurisdi-
cionais ou pelas organizações de jovens da conferência central 
no ano anterior à Convocatória Global de Jovens. A Divisão 
dos Ministérios com Jovens é responsável por noti�car atem-
padamente as pessoas adequadas do número de jovens que 
deverão ser eleitos em cada jurisdição e conferência central.  

(2) Cinco jovens adultos (de idades entre 19 e 30 anos) 
de cada jurisdição e cinco  de cada conferência central, de 
acordo com a de�nição de idade de cada conferência central; 
um total de sessenta (60) designados entre as jurisdições e 
as conferências centrais a �m de re�etir proporcionalmente 
a participação de membros do clero e leigos de cada região, 
desde que cada jurisdição e conferência central tenha direito 
a um mínimo de três (3) membros jovens adultos votantes. 
Estes jovens adultos serão eleitos pelas organizações de 
jovens adultos jurisdicionais e da conferência central. A 
Divisão dos Ministérios com Jovens é responsável por no-
ti�car atempadamente as pessoas adequadas do número de 

jovens adultos que deverão ser eleitos em cada jurisdição e 
conferência central.  

(3) Dois trabalhadores adultos com jovens de cada ju-
risdição e dois trabalhadores jovens e jovens adultos de cada 
conferência central. Estes jovens serão eleitos nas convo-
catórias de jovens jurisdicionais ou pelas organizações de jo-
vens da conferência central no ano anterior à Convocatória 
Global de Jovens. 

  b) Membros não votantes (em todo o caso, os membros 
não votantes terão direito a expressar-se, mas sem direito de 
voto.) 

(1) Membros jovens e jovens adultos das agências gerais 
(2) Membros e pessoal da Divisão dos Ministérios com 

Jovens 
(3) Membros adicionais de jurisdições, conferências cen-

trais e parceiros ecuménicos 

Fundamentação:
Protege a representação mínima generosa de cada região 

e mantém o mesmo número total, tornando embora a dis-
tribuição mais justa. A atual falta de representação proporcio-
nal signi�ca que se um jovem de uma região maior quiser ser 
um membro votante, terá injustamente menos probabilidades 
de ter esta
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Petição 20532.

Número de petição: 20532-DI-NonDis; Webb, Mark – 
Liverpool, NY, EUA, pela Junta Geral do Discipulado. 

Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI

Acção Não Disciplinar para a Conferência Geral:
O  seguinte Plano de Acção será adoptado como base 

para continuar a Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI, 
Quadriénio de 2021-2024:

Fé em Acção
A Visão 
Uma visão arrojada leva a nossa imaginação mais além. 

A visão activa a nossa fé para navegarmos corajosamente por 
águas desconhecidas. Uma visão pinta um quadro de um es-
tado futuro que ainda está por acontecer. A visão chama-nos 
a avançar rumo ao desconhecido, con�ando em Deus a cada 
passo do caminho.

O trabalho do plano Reforçar a Igreja Negra para o Século 
XXI (SBC21, do inglês “Strengthening the Black Church for 
the 21st Century”) começou em 1996 e tornou-se um Plano 
Nacional da IMU. O nome, SBC21, invoca a visão concedida 
por Deus de reforço das igrejas neste século, ao qual restam 
agora 81 anos. Trata-se de uma substancial visão concedida 
por Deus.

Embora este trabalho esteja apenas no início, até ao mo-
mento, e mesmo com recursos mínimos, já demonstrou ser 
um processo e�caz, evolutivo, orgânico, sistemático, inova-
dor e criativo. Esta visão concedida por Deus por trás do nos-
so nome: Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI, proc-
lama que Deus declarou o nosso futuro como uma igreja que 
estará viva e de boa saúde. 

A nossa visão é potente: Visualizamos todas as igrejas 
com uma vitalidade saudável, determinação �el e ministéri-
os frutíferos; conduzidas por líderes fortes e competentes. 
Visualizamos a igreja negra como estando equipada, preparada 
e resoluta para construir o amado reino de Deus na terra e resistir 
a qualquer forma de maldade e injustiça onde quer que seja. 

Esta visão activa a nossa FÉ para acreditar, imaginar e 
trabalhar diligentemente no sentido de conseguir congre-
gações vitais e fortes que transformem o mundo através do 
poder e graça de Jesus Cristo. 

A nossa esperança está alicerçada em amor, pois apenas 
o amor pode durar mais que um século. As gerações antes de 
nós prepararam o terreno e nós faremos a nossa parte para o 
cultivar nos nossos tempos para que as gerações vindouras 
possam manter-se no bom caminho.

Missão
A nossa missão é transformar e manter congregações ne-

gras vitais e clero negro, incluindo em nomeações transraci-
ais, para criar discípulos de Jesus Cristo que sejam enviados 
para servir num mundo em sofrimento.                 

A nossa missão move o SBC21 entre clero e leigos, bem 
como entre aqueles que procuram e os que se perderam, 
para incentivar, equipar, formar, orientar e reforçar as con-
gregações e construir uma comunidade onde o amor de Deus 
seja demonstrado. 

O nosso trabalho realiza-se nos campos de missão 
além-muros, ligando e equipando os líderes para seguirem 
Jesus Cristo.

Vamos a lugares difíceis; igrejas que possam estar a perd-
er o zelo e queiram recuperar o seu foco. Movemo-nos dentro 
do sistema de justiça criminal e das comunidades para esta-
belecermos parcerias com aqueles que querem acabar com os 
encarceramentos em massa e outros sistemas opressivos. 

Vamos aos lugares onde os jovens adultos se juntam para 
construir uma rede forte e segura, envolvendo-os na liderança 
da igreja e equipando-os e incentivando-os a cumprirem o 
chamamento de Deus nas suas vidas. 

Nesta segunda década do século XXI, continuamos a di-
sponibilizar serviços e dons únicos para equipar as igrejas 
nossas parceiras com as competências e ferramentas práticas 
necessárias para um culto, evangelização, discipulado, intendên-
cia e sensibilização dinâmicos e uma administração e�caz. 

Colaboramos estrategicamente com o Conselho dos 
Bispos, a Mesa Conexional, gabinetes de conferências anuais 
e ministérios conexionais, agências gerais, planos nacionais, 
conselhos e comissões neste trabalho.

Direcção
Neste quadriénio, estamos a avançar rapidamente na di-

recção de dar prioridade aos objectivos do nosso programa e 
ministério sob uma campanha principal: a expansão da Rede 
Nacional de Jovens Adultos (NNYA, do inglês “National 
Network of Young Adults”) do SBC21 de forma a incluir uma 
componente de jovens com idades entre os 13 e os 18 anos. 
Os nossos esforços programáticos irão centrar-se sobretudo 
neste público-alvo com idades entre os 13 e os 35 anos. 

À medida que continuamos a servir as conferências anuais 
e a estabelecer parcerias e colaborar com outras agências da 
IMU, consideramos que é essencial identi�car, fomentar e for-
mar jovens adultos líderes capazes de educar a geração seguinte 
de forma perpétua e sistemática durante este século XXI.

O principal foco do SBC21 seria ajudar as conferên-
cias anuais e as igrejas locais da Igreja Metodista Unida a 
tornarem-se mais e�cazes na sensibilização, ligação e en-
volvimento de jovens e jovens adultos, em particular negros 
e de outros grupos raciais e étnicos (multiétnicos, multicul-
turais), no leque de igrejas tradicionais e não tradicionais ati-
vas. Com vista a criar formas novas e inovadoras de fomentar 
a formação espiritual e criar discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo.

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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Em parceria com jovens clérigos e leigos dinâmicos, bem 
como outras entidades adequadas dentro da Igreja Metodista 
Unida (agências de programas gerais, conferências anuais, 
HBCU, ministros de campus, igrejas locais, etc.), estamos a 
construir uma via canalizadora para líderes servidores e�caz-
es (leigos e clérigos) que sirvam e participem a todos os níveis 
da denominação.

Desenvolvimento de Liderança 2021-2024
Identi�camos quatro áreas de desenvolvimento de lider-

ança como o nosso foco para este quadriénio de 2021-2024. 
• Rede Nacional de Jovens Adultos (NNYA)
• Rede de Coaching e Formação em Colaboração (CCTN)      
• Parceria de Competências Culturais e Geracionais
• Movimento Nacional de Ministério das Penitenciárias
. 
• Rede Nacional de Jovens Adultos (NNYA) do SBC21
A iniciativa Rede Nacional de Jovens Adultos (NNYA) 

do plano Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI (SBC21) 
proporciona uma infraestrutura essencial concebida para re-
crutar, equipar e formar os líderes/clérigos afro-americanos e 
de outras etnias com o maior potencial. A iniciativa promete 
oferecer aos jovens adultos líderes (dos 18 aos 35 anos) toda 
uma variedade de experiências ao longo das suas várias fases 
de desenvolvimento, à medida que continuam a ouvir, dis-
cernir e responder ao chamamento de Deus nas suas vidas. A 
Rede Nacional de Jovens Adultos está empenhada em equipar 
líderes com as competências e capacidades necessárias para 
transformarem, revitalizarem e estabelecerem congregações e 
ministérios de campus vitais e para servirem enquanto líderes 
na Igreja Metodista Unida (IMU). De acordo com os dados 
reunidos pelo gabinete de Empréstimos e Bolsas da Junta 
Geral de Ensino Superior e Ministério para o ano académico 
de 2015/2016, em 2015, apenas 8 bolseiros afro-americanos 
indicaram ser um candidato certi�cado ou em processo de 
candidatura para ordenação na IMU com menos de 35 anos. 
Em 2016, após o lançamento da Rede Nacional de Jovens 
Adultos, esse número quase duplicou para 15 bolseiros af-
ro-americanos que indicaram ser um candidato certi�cado ou 
em processo de candidatura com menos de 35 anos. Dado que 
os Estados Unidos continuam a diversi�car-se rapidamente, 
continuará a registar-se um aumento da procura de líderes do 
clero para ministrarem junto das comunidades afro-ameri-
canas e étnicas. Através da expansão da Rede Nacional de 
Jovens Adultos, a iniciativa está a fortalecer a IMU e a igreja 
universal no sentido de desenvolver uma onda de jovens lí-
deres disciplinados para servirem as comunidades de cor e 
transformarem o mundo. A Rede Nacional de Jovens Adultos 
mantém a maior convicção de que, ao apoiar o clero jovem 
adulto afro-americano e étnico, a iniciativa promete mobili-
zar recursos para líderes pastorais transformadores. À luz das 
recentes mortes, violência e discurso in�amado e desagre-
gador na nação, a NNYA está convencida de que a igreja e 

as instituições de ensino superior são pilares essenciais de-
sta sociedade. Esta iniciativa organiza junto das Faculdades 
e Universidades Historicamente Negras (HBCU, do inglês 
“Historically Black Colleges and Universities”) ministérios 
de campus e seminários como componentes críticos para a 
construção de uma via canalizadora e parceria orgânicas entre 
congregações locais, faculdades e a igreja com vista a envolv-
er e formar jovens adultos para o ministério pastoral a nível 
nacional. 

Objectivos
1. A Rede Nacional de Jovens Adultos do SBC21 propor-

ciona uma infraestrutura essencial concebida para equipar os 
jovens adultos líderes afro-americanos e étnicos com o maior 
potencial no sentido de transformarem, reavivarem e esta-
belecerem novas congregações vitais onde possam servir como 
líderes pastorais na Igreja Metodista Unida. Através de Grupos 
de Aliança de Discernimento, Desenvolvimento de Liderança 
Transformadora, Ajuda com Propinas e Perdão de Empréstimos, 
além de Orientação e Coaching, criámos uma rede nacional de 
apoio para atender às principais transições pro�ssionais e pes-
soais nas vidas dos líderes afro-americanos e étnicos. 

2. Até 2022, a Rede Nacional de Jovens Adultos irá au-
mentar em, pelo menos, 30 pessoas o número de estudantes 
universitários na rede a ingressar no seminário. Irá desenvolv-
er uma coorte de Formação de Líderes Transformadores com-
posta por 20 jovens adultos (10 seminaristas e 10 jovens adul-
tos em primeiras nomeações pastorais) de forma a aumentar 
para 30 o número total de clérigos afro-americanos (com 
menos de 35 anos) na Igreja Metodista Unida. Irá também 
aumentar a nossa Mobilização de Recursos de Capacitação 
Financeira ao facultar a 10 seminaristas ajuda com propinas e 
a 10 líderes pastorais jovens adultos o perdão de empréstimos. 

3. O envolvimento de jovens e jovens adultos na ex-
ploração de modelos de ministério pastoral e liderança cristã 
empenhados em transformar o mundo é outra prioridade da 
Rede Nacional de Jovens Adultos. Os estudos demonstram 
que a geração do milénio abandona rapidamente a igreja e 
tem maior probabilidade de não se a�liar a qualquer forma 
de prática espiritual com princípios. São tempos de urgência, 
não só nas congregações predominantemente afro-america-
nas e étnicas, mas também no corpo de Cristo em geral. A 
NNYA tem de momento a visão e missão de envolver agres-
sivamente jovens e jovens adultos e criar discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação deste mundo. 

Para mais, os líderes transformadores necessitam de diver-
sas experiências e oportunidades para prosperarem e liderarem 
e�cazmente, seja em contextos pastorais, comunitários ou não 
tradicionais. A Rede Nacional de Jovens Adultos considera 
que os líderes pastorais devem ser dotados de formação, apoio, 
orientação e coaching da melhor qualidade para prosperarem 
mesmo nos contextos mais difíceis. O objectivo da NNYA é, 
não só ajudar os jovens adultos líderes a sobreviver às várias 
fases do percurso pastoral, como também apresentar aos jovens 
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as competências de liderança transformadora necessárias para 
navegar para onde quer que Deus os chame a servir.

A Rede Nacional de Jovens Adultos orienta o processo de 
discernimento para cultivar uma cultura de chamamento. Esta 
iniciativa considera que ouvir, discernir e responder a Deus é 
um processo e um compromisso para toda a vida. De acordo 
com um dos líderes do Grupo de Aliança de Discernimento da 
Rede Nacional de Jovens Adultos, o Reverendo Kevin Kosh, 
Capelão da Universidade na Rust College em Holly Springs, 
Mississippi, “O chamamento não é um destino a que se cheg-
ue nem uma tarefa cumprida. O chamamento é um percurso 
em que continuamos a explorar e a descobrir”. Como tal, os 
jovens e jovens adultos líderes da NNYA contam com um 
espaço seguro para se desenvolverem, encetarem conversas 
críticas e estarem rodeados de pares, mentores e orientado-
res dedicados. A NNYA considera que é essencial garantir 
aos jovens uma rede de apoio, ligando-os aos seus pares, bem 
como um clero experiente que demonstre liderança transfor-
madora. A nossa visão para a programação deverá ser sempre 
holística. A NNYA promete acompanhar os jovens e jovens 
adultos nas várias fases e transições do desenvolvimento de 
liderança, desde o ensino secundário ao universitário, deste 
ao seminário, deste ao ministério pastoral e daí em diante. 

Resultados do Programa
Grupos de Aliança de Discernimento: A NNYA cultiva 

uma cultura de chamamento e constrói uma via canalizado-
ra para líderes pastorais e�cazes servirem a igreja ao acom-
panhar os jovens adultos desde a universidade à exploração 
teológica. Actualmente, a Rede Nacional de Jovens Adultos 
mobiliza recursos de currículo, formação virtual e news-
letters trimestrais sobre ferramentas para 15 ministérios de 
campus universitários, seminários e igrejas locais de forma 
a promover a exploração teológica nos respectivos contextos 
de ministério. Os ministros e pastores de campus que guiam 
os grupos de aliança da rede são clérigos (idade média de 33 
anos), pastores locais e candidatos ao ministério afro-ameri-
canos que servem primeiras nomeações em comunidades de 
cor, sobretudo nos campus de Faculdades e Universidades 
Historicamente Negras (HBCU). Os parceiros da NNYA in-
cluem: Wiley College, Rust College, Universidade Estatal 
de Alcorn, Universidade Estatal de Grambling-Fundação 
Wesley, Universidade Estatal do Tennessee-Fundação 
Wesley, Universidade da Florida A&M-Fundação Wesley, 
Universidade de Fisk-Fundação Wesley, Universidade de 
Howard-Fundação Wesley, Paine College, Universidade de 
Clark-Atlanta, Fundação Wesley de Cla�in-Orangeburg, 
Philander Smith, Southern University-Fundação Wesley, 
Universidade de Tuskegee-Fundação Wesley, Seminário 
Teológico de Gammon e Igreja CME de S. Lucas, Nashville. 
Os parceiros da NNYA oferecem apoio espiritual enquanto 
trabalham com o SBC21 no sentido de cultivar oportunidades 
signi�cativas de conversas colegiais para desenvolver líderes 
com princípios que estejam a ouvir, discernir e responder ao 

chamamento de Deus nas suas vidas. A NNYA está a tentar 
que a bolsa Prosperar no Ministério da Fundação Lilly expan-
da o �nanciamento de forma a mobilizar recursos para mais 
parcerias e aumentar de 10 para 30 o número de estudantes 
universitários a ingressar no seminário. 

Esta rede irá reforçar as relações colegiais entre o clero 
ao mobilizar recursos para jovens adultos líderes pastorais as-
sistirem à formação de discernimento Exploração de Ébano no 
Seminário Teológico de Gammon. A Exploração de Ébano é 
um espaço onde jovens clérigos e estudiosos de Faculdades 
e Universidades Historicamente Negras a�liadas à Igreja 
Metodista Unida (dos 18 aos 35 anos) podem ouvir, discernir 
e responder ao chamamento e reivindicação de Deus nas suas 
vidas. É uma oportunidade de explorar as possibilidades da 
educação teológica e considerar o Seminário Teológico de 
Gammon do Centro Teológico Interdenominacional como um 
lugar de desenvolvimento espiritual e vocacional. Em 2018, a 
NNYA só podia contribuir para que quatro ministros de cam-
pus e 15 jovens adultos líderes universitários assistissem à 
Exploração de Ébano no Seminário Teológico de Gammon. Ao 
aumentar o número de 4 para 8 e de 14 para 30, a NNYA não 
só está a cumprir a missão da iniciativa Prosperar no Ministério 
de inspirar os jovens a explorar o chamamento para as con-
gregações cristãs, como o programa também está a ajudar na 
transição de jovens clérigos de estudantes para líderes pasto-
rais. Ao aumentar os recursos facultados aos respetivos Grupos 
de Aliança de Discernimento e os participantes da Exploração 
de Ébano, a Rede Nacional conseguirá cumprir o objectivo de 
aumentar em, pelo menos, 30 pessoas o número de estudantes 
universitários na rede a ingressar no seminário até 2022. 

Coorte de Líderes Transformadores: A NNYA está em-
penhada em acompanhar os jovens adultos líderes afro-amer-
icanos nas várias fases do ministério, especialmente desde o 
seminário à candidatura e desta ao ministério ordenado/pri-
meira nomeação pastoral. Actualmente, os Jovens Adultos 
acolhem a Conferência Nacional de HBCU Liderar através da 
Transformação (LIT, do inglês “Leading in Transformation”) 
na Universidade de Clark-Atlanta em Atlanta, Geórgia. A 
Conferência LIT foi concebida para atender ao desenvolvi-
mento espiritual, académico e pro�ssional dos ministérios 
de campus de jovens adultos e jovens clérigos de HBCU 
(Faculdades e Universidades Historicamente Negras) através 
de experiências de culto dinâmico, workshops relevantes e 
conversas envolventes. A LIT apoia os ministros de campus 
e estudantes mediante recursos que ajudam ao desenvolvi-
mento no campus e na pós-graduação, construindo assim 
uma via canalizadora entre os jovens adultos líderes e a Igreja 
Metodista Unida. A LIT ajuda os jovens adultos líderes a 
desenvolver uma consciência e um plano de acção para lidar 
com as necessidades de justiça social nos campus e nos re-
spectivos contextos de ministério. Em apenas um ano, a LIT 
suscitou o entusiasmo de mais de 200 participantes. Em 2018, 
a NNYA assistiu ao aumento do número de participantes na 
LIT, perfazendo um total de mais de 350 participantes. 
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A iniciativa Rede Nacional de Jovens Adultos está a 
ser incentivada a candidatar-se a uma bolsa Prosperar no 
Ministério da Fundação Lilly. Se for aprovada, a bolsa per-
mitirá à NNYA expandir a experiência da Conferência LIT a 
uma Coorte de Líderes Transformadores a nível nacional que 
irá ajudar 20 jovens adultos (10 seminaristas e 10 jovens adul-
tos em primeiras nomeações) para aumentar de 15 para 30 o 
número total de Clérigos Afro-americanos Ordenados (com 
menos de 35 anos) na Igreja Metodista Unida até 2022. Ao 
expandir a Conferência LIT para uma coorte de apoio, coach-
ing e orientação entre pares, a NNYA está a desenvolver a 
responsabilização e a aplicação prática de liderança de forma 
a ajudar os jovens adultos líderes à medida que se preparam 
para a Junta do Ministério Ordenado. Esta coorte proporcio-
nará uma experiência orgânica de discipulado baseada na co-
munidade e em serviço �el.

Esta iniciativa irá desenvolver e testar novos padrões para 
o clero construir e manter relações colegiais ao providenciar 
uma coorte de pares composta por seminaristas e recém-li-
cenciados do seminário a servir em nomeações pastorais. 
A Rede Nacional de Jovens Adultos irá ainda contestar as 
formas tradicionais das relações de orientação individual ao 
desenvolver também uma coorte de líderes do clero transfor-
madores e experientes para servirem enquanto mentores e 
orientadores. A orientação e o coaching são a pedra basilar 
para alcançar os objectivos da NNYA. A Bíblia ilustra várias 
relações de orientação e coaching nas quais a NNYA se in-
spira: Moisés e Josué, Noemi e Rute, Elias e Eliseu, Paulo e 
Timóteo. Em cada um destes exemplos, a primazia da relação 
e o tempo investido são os ingredientes para criar um impacto 
signi�cativo nos jovens adultos. O efeito sente-se especial-
mente nos respectivos valores espirituais e crenças, que lhes 
permitiram crescer no seu caminho com o Senhor. 

Em cada relação, o objectivo do mentor e orientador é ver 
os seus mentorandos crescerem até atingirem a maturidade 
espiritual e serem utilizados por Deus de uma forma poder-
osa. Jesus tinha este objectivo em mente ao orientar os 12 
apóstolos. Olhou para além das suas circunstâncias presentes 
de pescadores, cobradores de impostos e gente comum e ne-
les viu líderes do reino de Deus. 

A Rede Nacional de Jovens Adultos está a utilizar o mod-
elo de discipulado de forma a garantir que os jovens adultos e 
os clérigos experientes da Coorte de Líderes Transformadores 
maximizam o seu potencial para desenvolver relações entre 
colegas. Ao propor dois Retiros de Formação intensivos (dois 
dias), a NNYA irá criar contextos de grupo que proporcionem 
uma oportunidade de aprender e crescer uns com os outros, 
bem como criar pequenos grupos intergeracionais próximos 
que representem várias fases da carreira ministerial para fo-
mentar relações bené�cas de orientação e coaching. O nosso 
programa considera que os clérigos experientes podem servir 
o propósito não só de mentores e orientadores para instruir/
partilhar sabedoria prática sobre como alcançar os objectivos 

do ministério, como também fazer campanha pelos jovens 
clérigos junto das Juntas do Ministério Ordenado dos distri-
tos e conferências ao longo do processo desde a candidatura à 
nomeação pastoral. Ao expandir a Conferência Nacional LIT 
a uma Coorte de Líderes Transformadores, a NNYA cum-
pre não só a missão da iniciativa Prosperar no Ministério de 
desenvolver grupos intergeracionais de clérigos, como tam-
bém contesta as formas tradicionais de orientação individual 
de forma a incluir o discipulado e o coaching. A NNYA ante-
cipa que esta coorte de 10 seminaristas, jovens adultos líderes 
em primeiras nomeações e clérigos transformadores experi-
entes (activos ou reformados) seja o catalisador do aumento 
de 15 para 30 dos atuais números de clérigos afro-americanos 
ordenados (com menos de 35 anos) até 2022. 

Mobilização de Recursos de Capacitação Financeira: 
A NNYA está determinada em preparar jovens adultos líde-
res transformadores para servirem com e�cácia e con�ança, 
sobretudo nas comunidades de cor. Esta iniciativa reforça o 
desenvolvimento holístico da mente, corpo, alma e espírito 
de um líder de forma a prepará-lo para servir em contextos de 
ministério que enfrentam desa�os socioeconómicos especí�-
cos. Actualmente, a NNYA disponibiliza formação multimodal 
através de plataformas de redes sociais “Live at Five” para aju-
dar os líderes a navegarem por recursos como bolsas de estudo 
e gestão de dívidas de empréstimos para estudantes. A NNYA 
fornece aos líderes as ferramentas necessárias para tomarem 
decisões �nanceiras acertadas, tais como a melhoria dos crédi-
tos, a obtenção de estágios pastorais e o desenvolvimento de 
planos de orçamentação. Esta rede compreende que o percurso 
para o ministério ordenado na Igreja Metodista Unida exige 
que os candidatos a ordenação demonstrem uma intendência 
�nanceira sólida. De acordo com o Livro da Disciplina ¶ 347.3, 
páginas 289-90, os candidatos certi�cados que procurem obt-
er aprovação como membros provisórios da conferência anu-
al têm de submeter uma cópia completa do seu atual relatório 
de créditos. Alguns distritos e conferências exigem inclusiva-
mente que um candidato tenha também uma classi�cação de 
pelo menos 650 créditos para exprimir interesse na ordenação. 
A NNYA está a tentar obter �nanciamento junto da iniciativa 
Prosperar no Ministério a �m de expandir a atual Mobilização 
de Recursos de Capacitação Financeira das sessões de formação 
em plataformas de redes sociais para um plano estratégico que 
ajude com propinas e alivie a dívida dos líderes pastorais que 
servem em primeiras nomeações em comunidades de cor. 

Esta rede compreende que as iniciativas apoiadas por 
dotações “ajudaram as organizações religiosas a lidar com bar-
reiras importantes, tais como a dívida estudantil excessiva, que 
impossibilitam os pastores de liderarem e�cazmente as congre-
gações”. De acordo com o relatório de Assistência a Seminários 
entre Ordenandos da IMU da Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério (JGESM), apenas quatro de todos os licenciados 
de seminários ordenados na IMU em 2015 (menos de 1 por-
cento) assistiram ao único seminário historicamente negro da 
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denominação, o Seminário Teológico de Gammon, em com-
paração com 34 (8,23 porcento) da Escola de Teologia de 
Candler, um seminário da IMU que serve a mesma localização 
geográ�ca de Atlanta, Geórgia. O estudo demonstra ainda que 
a Escola de Teologia de Candler conta com uma frequência 
signi�cativamente superior à das outras escolas metodistas 
unidas. Esta investigação sugere que é mais provável os sem-
inaristas frequentarem seminários com amplos recursos para 
proporcionar bolsas de estudo e ajuda com propinas. Estamos 
entusiasmados com a oportunidade de parceria com a iniciativa 
Prosperar no Ministério, destinada a expandir a atual Formação 
para Mobilização de Recursos de Capacitação Financeira e aju-
dar/recrutar jovens adultos líderes para que ingressem no nos-
so principal parceiro de seminário, o Seminário Teológico de 
Gammon, de forma a oferecer ajuda com propinas a 10 líderes 
afro-americanos (dos 18 aos 35 anos) durante três anos, bem 
como o perdão de empréstimos a primeiros líderes pastorais 
para servirem e�cazmente as comunidades de cor. A NNYA 
considera que, ao expandir o programa de Mobilização de 
Recursos de Capacitação Financeira, esta iniciativa está a in-
verter as atuais tendências de diminuição do número de jovens 
adultos líderes pastorais afro-americanos e a prepará-los para 
servirem com con�ança em comunidades de cor. 

Uma História de Transformação
Amber Jones é uma recém-licenciada da Wiley College 

que iniciou esta primavera o seminário na Escola de Teologia 
de Perkins. É uma candidata certi�cada na Conferência Anual 
do Texas. Amber juntou-se à equipa de conceção da NNYA 
sem ter certeza do seu chamamento para o ministério ordena-
do, no entanto, com o apoio dos seus pares, o incentivo do seu 
mentor e o apoio da sua igreja/conferência, Amber é uma líder 
con�ante que está a atender ao seu chamamento de Deus. Ao 
falar do seu estágio de verão, refere: “Hoje tive a oportunidade 
de fazer passar uma mensagem na Capela do Campo de Verão 
de Quillian! Uma Vida Sem Medo é Assente em Oração”. 
Enquanto membro da equipa de conceção da NNYA, Estagiária 
do Caminho de Wiley e candidata ao ministério ordenado, 
Amber diz que “Não sabia muito bem como seria o caminho 
quando Deus me chamou, mas quando deixei que me indicasse 
e guiasse os passos, Deus nunca deixou que me perdesse”.

• Rede de Coaching e Formação em Colaboração
Os orientadores do SBC21 têm formação para desa�ar 

e apoiar os pastores e as equipas para que encontrem as suas 
vozes, ouçam os outros com atenção e exerçam a liderança em 
nome de congregações mais fortes, mais saudáveis e mais vitais. 
Nós não “arranjamos” igrejas ou pastores! Nós ajudamos os pa-
stores a criar ambientes onde a comunicação e o planeamento 
estratégico melhorem, o desenvolvimento das equipas possa 
�orescer, os líderes possam emergir, os ministérios satisfaçam 
necessidades reais e o poder do Espírito Santo transforme vidas.

Em parceria com o SBC21, os líderes progressivos nas 
conferências anuais são identi�cados e orientados para pla-
nearem e implementarem o desenvolvimento de liderança no 

seu próprio contexto de forma a inspirar, informar, incentivar 
e equipar os líderes leigos e do clero com novas competências 
para transformar as congregações. O SBC21 equipa e mobili-
za recursos para estas experiências de formação com forma-
dores especializados e especialistas na matéria.

A nossa metodologia envolve orientar as igrejas através 
de um processo de planeamento estratégico abrangente de 
visionamento, de�nição de objectivos, criação de estruturas 
para e�cácia e construção de percursos intencionais para criar 
discipulado, revitalizando a educação cristã na vida da igreja 
e o desenvolvimento sistemático de liderança. Fornecemos 
recursos para que as congregações possam explorar a sua 
demogra�a, construir relações nas comunidades, avaliar o 
ministério e aperfeiçoar a gestão operacional e administracti-
va de forma a aumentar a responsabilização.

Objectivos
• Formar e construir uma rede de formadores e orienta-

dores especializados e destacá-los para as igrejas locais e eq-
uipas de conceção das conferências a �m de disponibilizarem 
formação, coaching, planeamento estratégico e implementação 
de liderança no desenvolvimento de competências especí�cas. 

• Destacar orientadores, moderadores, especialistas e 
criadores de equipas para trabalhar com leigos e clérigos 
em contextos congregacionais locais de forma a avaliar as 
necessidades das comunidades, identi�car oportunidades de 
ministério, melhorar as experiências de culto e planear, imple-
mentar e avaliar o envolvimento da congregação nas missões.

• Criar, desenvolver e implementar webinars de formação 
de liderança para acesso das igrejas locais e para ajudar as 
conferências anuais a conceber currículos adequados à cultu-
ra e ao contexto da igreja negra.

• Identi�car, formar e destacar jovens adultos formadores, 
orientadores, mentores e consultores para ajudar a igreja a 
desenvolver ideias inovadoras em termos de ministério, plan-
eamento de espaços, marketing e tecnologia das redes sociais.

• Providenciar estágios orientados para jovens adultos 
numa variedade de contextos de ministério.

Resultados do Programa
• Uma rede colaboractiva do SBC21 desenvolvida, com-

posta por especialistas leigos e do clero, líderes da comuni-
dade e pro�ssionais dedicados e destacados para servir na 
Igreja Metodista Unida com vista a criar ambientes de apren-
dizagem no ministério.

• A formação é ministrada através de vários meios para 
aumentar o conhecimento, mudar atitudes e aperfeiçoar as 
competências dos líderes leigos e do clero de forma a reforçar 
a capacidade da congregação para compreender a sua comu-
nidade e se envolver no ministério e serviço. 

• O coaching, formação, consultoria e moderação são de-
stacados para partilhar as melhores práticas, avaliar e resolv-
er problemas que di�cultem o ministério e criar espaços de 
regeneração, inspiração e reconciliação para que as congre-
gações possam seguir em frente.
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Resultados
• A Rede de Coaching em Colaboração do SBC21 con-

strói parcerias nas conferências anuais e igrejas parceiras para 
reforçar estrategicamente as igrejas.

• As igrejas negras são uni�cadas num propósito e as-
sociam-se em ministério para obter melhores resultados em 
termos de ministério, criação de discípulos e mobilização de 
recursos. 

História de Transformação
Na Conferência Anual do Kentucky, teve início uma par-

ceria recente com o SBC21. Um orientador especializado 
foi destacado para desenvolver uma equipa de conceção da 
conferência composta por líderes afro-americanos de vários 
contextos de igrejas locais e ministérios. Leigos e clero tra-
balharam com o respetivo orientador de conceção do SBC21 
num processo de planeamento estratégico de visionamento, 
escuta, construção de relações e parcerias e de�nição de ob-
jectivos e estratégias mais inteligentes. Estão agora prestes a 
implementar os passos de ação em colaboração com todas as 
igrejas locais para reforçar os respetivos ministérios, preparar 
jovens adultos líderes e mobilizar recursos para congregações 
em di�culdades. Duas das suas igrejas locais contam agora 
com orientadores do SBC21 para trabalhar com as respectivas 
congregações no desenvolvimento do seu plano estratégico. 
Está a ser destacada formação adicional quando necessário. 

• Construir Competência Cultural—Uma Parceria
Desde a dissolução da Jurisdição Central MU em 1968, 

continuam a existir na sociedade várias camadas de racismo, 
sexismo e opressão económica que afectam a igreja e as co-
munidades negras na América. Apesar destas di�culdades, a 
nossa perseverança, coragem e resiliência para as superar são 
evidentes no nosso percurso de fé. 

A IMU percorreu um longo caminho, tendo ainda um 
longo caminho a percorrer até se tornar a comunidade amada 
de Deus. Todos nós nos esforçamos por sermos uma comu-
nidade que resiste corajosamente ao pecado, à maldade e à 
injustiça em todo o lado e que ama Deus de alma e coração. 
Em resposta ao Grande Mandamento de Jesus Cristo de nos 
amarmos uns aos outros, esforçamo-nos por nos transformar-
mos em novas criaturas, testemunhando, servindo e prestando 
culto de novas formas e em novos lugares com novas pessoas.

A comunidade é o derradeiro objectivo da existência hu-
mana. O nosso propósito cristão é amar e trabalhar para a 
compreensão e harmonia na Criação de Deus, o que requer 
mais do que uma mudança de opinião. Temos de prestar 
provas deste amor na forma como convidamos, incluímos e 
servimos. Enquanto discípulos de Cristo, consideramos que 
somos conhecidos como a igreja pelo nosso amor.

Hoje em dia, na nossa igreja, necessitamos de aumentar 
a nossa competência cultural para construir relações genuínas 
que vão para além da vizinhança. A nossa exposição a cultur-
as diferentes da nossa é muitas vezes limitada. A maioria das 
nossas interacções quotidianas e amizades não cresceram de 

forma a incluir pessoas de contextos diversi�cados. É mais 
difícil compreendermos gente com quem não tenhamos par-
tilhado o pão e cujo contexto étnico ou cultura seja diferente. 

A incompetência cultural torna-se um obstáculo quando 
as nossas igrejas enfrentam uma demogra�a em rápida mu-
tação, migração ou gentri�cação. É-nos difícil convidar e in-
cluir pessoas novas. Na IMU, actualmente, ainda resistimos a 
integrar as nossas congregações ou a construir comunidades 
de fé multiculturais.  

Existem também fossos geracionais que podemos tapar. 
Cada geração tem a sua própria identidade e necessidades a 
satisfazer. Na vida da igreja, várias gerações reúnem-se como 
parte da família da igreja, porém, às vezes surgem mal-enten-
didos, falta de empatia e juízos de valor. 

A investigação lembra-nos que os intervalos de tempo 
nos quais as pessoas nascem afectam as atitudes, os valores e 
os comportamentos relativos ao signi�cado. Isto é evidente na 
vida da igreja. As pessoas mudam de acordo com várias car-
acterísticas — classe, raça, sexo <https://www.psychologyto 
day.com/us/basics/gender>, região e geração. Na maioria das 
congregações, falta-nos compreensão e apreço geracionais.

O SBC21 considera que os Planos Nacionais com outras 
agências MU podem estabelecer parcerias de forma a resolver 
esta lacuna de compreensão e aumentar a capacidade da ig-
reja para amar todas as pessoas. Os planos sempre ajudaram 
a igreja a valorizar a diversidade. Cada plano da respectiva 
missão procura ajudar a igreja geral a compreender e apreciar 
as diferentes culturas de onde vimos. 

O SBC21 está posicionado para liderar os Planos 
Nacionais nesta colaboração e parceria entre agências de for-
mas concretas para oferecer à igreja formação especí�ca e 
pensada à medida sobre competência cultural e geracional e 
para fornecer orientadores e moderadores especializados com 
vista a criar ambientes onde os grupos de pessoas possam ex-
perimentar um diálogo saudável e comunhão no sentido de 
aumentar a compreensão. 

Objectivos
• Aumentar a competência cultural na Igreja Metodista 

Unida.
• Aumentar a comunicação e�caz, a compreensão, a re-

generação, a reconciliação e o apreço entre funcionários, lí-
deres leigos e do clero, famílias e convidados envolvidos no 
ministério. 

• Aumentar as nossas interações em comunidades diver-
si�cadas com autenticidade, respeito, apreço e compreensão 
pelas nossas culturas, pontos de vista e perspectivas únicos e 
pelos valores e comportamentos geracionais.

Resultados do Programa
• Os metodistas unidos são capazes de coordenar, tra-

balhar ou interagir com outras pessoas de culturas e con-
textos sociais diferentes, estão conscientes das culturas e 
pontos de vista pessoais e compreendem que a competência 
cultural também implica a perceção total das crenças e cultura 



Discipulado 417

de uma pessoa para compreender e apreciar os outros de for-
ma a construir relações positivas e autênticas.

• As congregações locais, conferências anuais e agências 
estão preparadas para uma mudança signi�cactiva e profunda 
no sentido de acolher novos líderes, novos bairros e parceiros. 

• O SBC21 está posicionado e equipado para dar coach-
ing e formação sobre transformação congregacional a igrejas 
que estejam prontas para crescer, sobretudo no envolvimen-
to da comunidade, através do desenvolvimento de liderança, 
planeamento de espaços, planeamento estratégico e aquisição 
de competência cultural e geracional. 

• Movimento Nacional de Ministério das Penitenciárias 
do SBC21

Sabia que, anualmente, mais de 600 mil pessoas são lib-
ertadas das penitenciárias? Sabia que mais de 11 milhões de 
pessoas entram no circuito das cadeias todos os anos? 

Os Estados Unidos têm a taxa de encarceramento mais 
alta do mundo, estando as suas penitenciárias, cadeias e cen-
tros de detenção de menores esmagadoramente repletos com 
afro-americanos e latinos. Vários são os caminhos que levam 
jovens afro-americanos e latinos de ambos os sexos à prisão, 
mas os pontos de partida são muitas vezes as escolas locais. 

Estes factos deveras alarmantes realçam um argumento 
�agrante de que as crianças estão a ser encaminhadas para a 
prisão por aquilo que se tornou conhecido como o berço ou a 
escola como via canalizadora para as penitenciárias.

A missão do Ministério das Penitenciárias do SBC21 é 
equipar e envolver as conferências anuais e a igreja local com 
recursos colaborativos, formação de ponta e desenvolvimento 
que lhes permitam discipular as pessoas afetadas pelo encar-
ceramento em massa. 

O programa Ministério Nacional das Penitenciárias do 
SBC21 considera que o crescimento nas congregações locais 
está diretamente correlacionado com um dos maiores campos 
de missão: o regresso de cidadãos e de pessoas afetadas pelo 
encarceramento em massa. 

O programa do Ministério Nacional das Penitenciárias 
do SBC21 está altamente focado no seu objectivo. É simples 
cumprir nossa missão — se virmos todas as pessoas que Deus 
nos chamou para sensibilizar. Criámos parcerias intencionais 
que permitiram que a nossa infraestrutura no gabinete nacion-
al se fortalecesse e mobilizasse recursos para as congregações 
afro-americanas em redor da área do ministério para os pobres. 

Revisão e Planeamento da Cimeira Nacional das 
Penitenciárias

A Cimeira Nacional das Penitenciárias sobre 
Encarceramento em Massa do SBC21 realiza-se a cada dois 
anos. Trata-se de uma cimeira de ensinamento ecuménico 
que proporciona formação transformadora, inspiração, con-
sciencialização e serviços de recursos para equipar as congre-
gações com estratégias fundamentais sobre como sensibilizar 
e envolver pessoas que tenham sido afetadas pelo encarcera-
mento. 

O SBC21 desenvolveu parcerias nacionais com entidades 
que realizam um trabalho excecional na área dos ministérios 
das penitenciárias, estabelecimentos correcionais e centros de 
detenção de menores. As nossas redes de parceiros também 
incluem as agências gerais MU, as conferências anuais e a 
igreja local, distritos escolares e outras entidades. 

Estes factos deveras alarmantes realçam um argumento 
�agrante de que as crianças estão a ser encaminhadas para a 
prisão por aquilo que se tornou conhecido como o berço ou a 
escola como via canalizadora para as penitenciárias.

A missão do Ministério das Penitenciárias do SBC21 é 
equipar e envolver as conferências anuais e a igreja local com 
recursos colaborativos, formação de ponta e desenvolvimento 
que lhes permitam discipular as pessoas afetadas pelo encar-
ceramento em massa. 

O programa Ministério Nacional das Penitenciárias do 
SBC21 considera que o crescimento nas congregações locais 
está diretamente correlacionado com um dos maiores campos 
de missão: o regresso de cidadãos e de pessoas afetadas pelo 
encarceramento em massa. 

Objectivos 
• O lançamento de 4 webinars (Princípios Básicos 

para Iniciar um Ministério das Penitenciárias, Como o 
Cancelamento do Registo Criminal Revitalizou a Missão 
numa Igreja Pequena, Ficar Desperto: Fé e Reforma da 
Justiça de Menores, Compreender o Berço/Escola como Via 
Canalizadora para as Penitenciárias)

• Desenvolvimento do Guia de Recursos/Cenáculo 
• Ativação de eventos de Consciencialização e Envolvi- 

mento da Comunidade (#SeeAllthePeople) para ajudar as igre-
jas locais a sensibilizar novas pessoas. Tratar-se-á da ativação 
do �lme RIKERS, em exibição a partir de abril de 2019 até 
abril de 2024 (e posteriormente). 

• Dar formação a nível nacional aos BMCR e Homens 
Metodistas Unidos sobre o Ministério Nacional das 
Penitenciárias

• Investigar e redigir pelo menos duas bolsas para �nan-
ciamento do programa 

• Continuar a cultivar as parcerias de agências existentes e 
as relações de colaborações em curso, ou seja, MMU, Justiça 
MU, CGRR, etc. 

Metodologia
Ensino e Formação           
Concentrar-se em disponibilizar informação e formação 

às igrejas relativamente a factos básicos sobre cadeias/pen-
itenciárias para aumentar a consciencialização e em propor 
formas diferentes pelas quais a igreja pode estabelecer parce-
rias no ministério com pessoas detidas. 

Mobilização de Recursos             
Proporcionar assistência prática para uma colaboração 

bem-sucedida entre parceiros, ministérios em curso com pes-
soas de contacto, várias agências/habitações de transição e 
ministérios de apoio à família de forma a ajudar na transição 
de pessoas libertadas e que reingressam na sociedade.
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Campanha               
Proporcionar os recursos práticos e técnicos necessários 

para fazer campanha pelos direitos dos detidos e das pessoas 
afetadas. 

Rede 
O SBC21 desenvolveu parcerias nacionais com entidades 

que realizam um trabalho excecional na área dos ministérios 
das penitenciárias, estabelecimentos correcionais e centros de 
detenção de menores. As nossas redes de parceiros também 
incluem as agências gerais MU, as conferências anuais e a ig-
reja local, distritos escolares e outras entidades. A nossa rede 
inclui os seguintes parceiros: 

• IMU de Saint Mark, Wichita 
• St. Johns Downtown
• Igreja de Concord, Houston 
• Ponto de Destino 
• Catedral do Louvor 
• Centro de Detenção de Menores do Condado de Dallas 
• IMU Gordon Memorial 
• Igreja de Cristo de Preston Crest
• Fundo de Defesa das Crianças da Associação das 

Penitenciárias 
• Ministérios Globais 
• Ministérios de Discipulado 
• Igreja e Sociedade 
• Escolas Públicas da Área Metropolitana de Nashville 
• The Potter’s House 
• IMU de TORI Hamilton Park
• IMU de Crossroads, Compton, Califórnia
• Departamento do Xerife do Condado de Davidson, 

Nashville 
Resultados do Programa
• O Ministério Nacional das Penitenciárias do SBC21 irá 

mobilizar recursos diretamente para dezenas de conferências 
anuais metodistas unidas e outros parceiros ecuménicos.

• Cimeiras Nacionais das Penitenciárias
• Formação sobre Acabar com o Encarceramento em 

Massa para conferências anuais, igrejas locais, organizações 
paraigreja e defensores de justiça social das comunidades

• Reuniões de Municípios
• Clínicas de Cancelamento do Registo Criminal
Resultados: 
• O Ministério Nacional das Penitenciárias mobilizou re-

cursos diretamente para mais de 20 estados, a cerca de meia 
dúzia de conferências anuais metodistas unidas

• Criar várias parcerias ecuménicas
• Equipar líderes leigos e do clero com ferramentas, infor-

mação e entendimento das formas de construir ou estabelecer 
parcerias num ministério de penitenciária local.

• Desenvolveu parcerias interagência intencionais com 
as MMU, Igreja e Sociedade, Cenáculo, Ministérios de 
Discipulado e Comunicações Metodistas Unidas 

Medida de E�cácia
Usaremos a Cimeira Nacional das Penitenciárias de 2018 

e o trabalho que está a ser realizado em 2018–2019 com as 

várias conferências anuais e congregações locais para imple-
mentar a ferramenta de medição de e�cácia criada pelos nos-
sos parceiros da Exodus Foundation.org. 

A Exodus Foundation.org desenvolveu uma ferramenta de 
avaliação com métricas. O propósito desta ferramenta é de�nir 
e medir qualitativamente os nossos sucessos, identi�car pontos 
fracos e melhorar a prestação dos serviços às congregações e 
comunidades, conforme necessário. A ferramenta também re-
quer relatórios adequados, conforme exigido para cada projeto. 

A Cimeira Nacional das Penitenciárias do SBC21 sobre 
o Encarceramento em Massa destina-se a líderes do clero mo-
tivados e membros de equipas de várias igrejas que tenham 
manifestado interesse no desenvolvimento de ministérios 
centrados nas penitenciárias ou ministérios de justiça repa-
radora nas respectivas igrejas. Estes líderes participam nas 
Cimeiras Nacionais das Penitenciárias, recebem formação 
e têm sessões de coaching para desenvolverem um plano de 
ministério com base no contexto da respectiva comunidade. 

O SBC21, em parceria com os nossos parceiros ministe-
riais da Exodus Foundation.org, deu formação e preparou as 
equipas da IMU de 2017–2018 em: 

• St. Johns Downtown em Houston
• IMU de Crossroads em Compton, Califórnia
• IMU de Saint Mark em Wichita
• IMU de Hamilton Park, Dallas
• IMU da “Comunidade” de St. Luke, Dallas
• IMU de St. Paul, Dallas
• IMU de Saint Mark na Carolina do Sul
Embora as ferramentas de medição não estivessem im-

plementadas para o trabalho realizado em 2018, veri�cou-se 
um impacto signi�cativo em algumas das nossas igrejas. 

• Chegou diretamente a mais de 1000 pessoas em 2018 
através da Cimeira Nacional das Penitenciárias, RELEASED, 
Formação sobre Encarceramento em Massa para o Retiro 
de Pastores Negros da Conferência Anual da Carolina do 
Norte/Carolina do Sul/Carolina do Norte Oeste, Reunião de 
Municípios de Cal-Pac sobre Encarceramento em Massa, 
Clínicas de Cancelamento do Registo Criminal

• Formação Básica sobre Encarceramento em Massa para 
a Carolina do Norte/Sul — 100 receberam formação

• As Clínicas de Cancelamento do Registo Criminal 
da IMU de Crossroads continuam e existem outras novas 
este ano (setembro de 2019), Reunião de Municípios sobre 
Encarceramento em Massa — 100 assistiram

• Cimeira Nacional das Penitenciárias sobre Encar-
ceramento em Massa — 500 ao longo da cimeira

História de Transformação
Na Cimeira Nacional das Penitenciárias de 2018 sobre 

Encarceramento em Massa, o SBC21 proporcionou um es-
paço único, seguro e transformador para as reclusas contarem 
as suas histórias. O nosso esforço em fazer com que os partic-
ipantes da cimeira tomassem conhecimento das histórias de 
vida e condições reais das reclusas teve lugar em tempo real. 

Os participantes da cimeira puderam ouvir em primeira 
mão os testemunhos do que fez com que 8 mulheres fossem 
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presas a �m de cumprirem várias sentenças. O departamento 
do xerife do Condado de Davidson aprovou a dispensa destas 
mulheres durante o dia para o arranque da Cimeira Nacional 
das Penitenciárias sobre Encarceramento em Massa. Foi a 
nossa experiência focada que permitiu a todos os presentes 
compreenderem o nosso PORQUÊ!

As histórias de transformação foram primeiro partilhadas 
com um vídeo de abertura que preparou terreno para as reclusas 
se apresentarem, seguido de um painel que envolveu as mulheres 
num debate sobre quem eram antes de receberem um número 
de detenção. O debate moderado ofereceu uma perspectiva que 
permitiu aos participantes da cimeira verem mães, �lhas, tias e 
amigas em vez dos macacões vermelhos que usavam. 

Resumo
O SBC21 Equipa o Povo de Deus 
Como equipamos o corpo de Cristo para servir num mun-

do em sofrimento? É a esta pergunta que as igrejas progressi-
vas ou em di�culdades tentam responder numa variedade de 
contextos de ministério. As igrejas negras em comunidades 
diversi�cadas e em mutação têm de lidar frequentemente 
com esta pergunta, ao mesmo tempo que navegam por uma 
miríade de injustiças e questões sociais críticas. 

Como pode a igreja tornar-se mais relevante em altur-
as como esta? Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI 
(SBC21) é um programa dedicado a ajudar congregações 
predominantemente negras a tornarem-se mais e�cazes e 
frutíferas na missão e no ministério. Para tal, são disponibili-
zados serviços especí�cos às igrejas colaboradoras com base 
nas necessidades identi�cadas pelos bispos e gabinetes das 
conferências anuais, congregações locais, clero e leigos. As 
igrejas parceiras do SBC21 recebem ferramentas relevantes, 
coaching, formação, planeamento estratégico, esperança, in-
spiração e incentivo para seguirem em frente com uma visão 
renovada concedida por Deus à igreja. 

A Igreja Metodista Unida acredita na ação de justiça 
social. O Ministério das Penitenciárias do SBC21 cria um 
mundo mais são, humano e seguro, onde a discriminação de 
cor e classe deixa de contaminar a justiça e os seus recursos 
e o castigo como resposta à atividade criminal é substituído 
por expiação, reconciliação, justiça reparadora e tratamento 
para a saúde mental assegurado. Este movimento transforma 
vidas, a igreja e a comunidade.

Como pode a igreja criar uma cultura de exploração do 
chamamento para jovens de cor e prepará-los para a lider-
ança? O SBC21 está a construir uma rede forte que ligue jov-
ens líderes negros dotados à vida na Igreja Metodista Unida. 
O SBC21 avança juntamente com as iniciativas da Rede 
Nacional de Jovens Adultos (NNYA) que ditam o ritmo.

O SBC21 compreende a importância de desenvolver líde-
res, para agora e para o futuro, que estejam prontos a assumir 
riscos, a lançar-se em águas desconhecidas e a contribuir com 
visões novas. Sem deixarmos de reivindicar e celebrar a nos-
sa identidade e legado únicos, o SBC21 acredita em relações 
colaborativas. Todos podemos trabalhar juntos no ministério 
e apresentar resultados. 

Acreditamos no poder transformador de Deus através 
do trabalho e da orientação do Espírito Santo à medida que 
avançamos para 2021–2024.

ORÇAMENTO DE DESPESAS
2021–2024
PROGRAMA

Desenvolvimento de Liderança e Crescimento da
 Igreja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $71.000 
•  Congregações Parceiras da Aliança
•  Formação de Leigos/Clero (Cimeiras de Formação)
• Modelo de Ministério de Coaching: visitas às Igrejas
 Parceiras
Congregações Parceiras (CP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . $71.000   
•  Manter 10 Congregações Parceiras/Novas
 Igrejas Parceiras
•  Modelo de Ministério de Parceiros de Fé
Envolvimento no Ministério com os Pobres . . . . . . $200.000
• Ministério das Penitenciárias
Modelos de Ministério com Jovens/Jovens
 Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $360.000
• Rede Nacional de Jovens Adultos (NNYA)
Melhoria da Tecnologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20.000
• Manutenção de websites
• Redes sociais
Apoio Administrativo do Programa    
• Reuniões e Deslocações do Comité
 Coordenador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.000
• Consultores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100.000   
• Mostruário e Materiais Promocionais
 (por ex., canecas, porta-chaves, etc.) . . . . . . . . . . . . $8000
________________________________________________
Subtotal $930.000

ADMINISTRATIVAS
Salário de 2 Funcionários Isentos . . . . . . . . . . . . . .$560.000
Salário de 1 Funcionário de Apoio. . . . . . . . . . . . . .$200.000
Deslocações dos Funcionários . . . . . . . . . . . . . . . . . .$80.000
Subsídios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$100.000
Equipamento e Materiais de Escritório . . . . . . . . . . .$20.000
Serviços Administrativos dos
 Ministérios de Discipulado . . . . . . . . . . . . . . . . . .$90.000  
Subtotal $1.050.000
TOTAL $1.980.000

Fundamentação:
 Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI (SBC21) pro-

move a parceria, a liderança e o apoio às congregações ne-
gras à medida que as congregações existentes são reforçadas 
e novas comunidades de fé são formadas de modo a cumprir 
a missão de formar discípulos de Jesus Cristo para a trans-
formação do mundo.

Recomenda-se que a Conferência Geral de 2020
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Petição 20533.

Número de petição: 20533-DI-NonDis; Webb, Mark – 
Liverpool, NY, EUA, pela Junta Geral do Discipulado. 

Plano Abrangente Nativo Americano

Adotar o seguinte plano:
Plano Abrangente Nativo Americano 
A Igreja Metodista Unida
Plano Quadrienal 2021-2024

Missão, Objectivo e Descrição
O Plano Abrangente Nativo Americano (PANA) é um 

dos seis planos étnico-raciais da Igreja Metodista Unida. A 
missão do PANA é criar discípulos nativos americanos de 
Jesus Cristo com vista a trabalhar para a transformação pos-
itiva do mundo, com ênfase nas nações nativas americanas/
indígenas dos Estados Unidos e com ligações às comuni-
dades alargadas de povos indígenas de todo o mundo, e a 
oferecer os dons dos nativos americanos à Igreja Metodista 
Unida global, à comunidade ecuménica e a outras entidades 
nativas americanas. O objectivo do PANA é ser um me-
canismo através do qual os constituintes nativos americanos 
da Igreja Metodista Unida possam aceder a recursos e for-
mação culturalmente relevantes para os respectivos líderes 
interagirem no contexto dos ministérios nativos americanos. 
O PANA deve servir como uma entidade que disponibiliza 
recursos para os esforços ligados ao trabalho da denomi-
nação entre os povos nativos americanos. Adicionalmente, o 
PANA irá relacionar-se com as comunidades ecuménicas rel-
ativas de constituintes nativos americanos ao preparar con-
ferências anuais, agências gerais e respetivas denominações 
para o desenvolvimento de relações saudáveis e estimulan-
tes com as comunidades indígenas no seio do cristianismo 
e mais além. O Plano Abrangente Nativo Americano aju-
dará no desenvolvimento de modelos de discipulado cris-
tão culturalmente apropriados de formas que acolham a 
diversidade cultural inerente aos povos indígenas, servirá 
como convergência onde os discípulos nativos americanos 
e americanos não nativos possam encontrar um no outro os 
dons do Criador, mas também servirá como uma via para 
cristãos e não cristãos nativos americanos explorarem o en-
tendimento contemporâneo da espiritualidade, à medida que 
cada comunidade recupera de séculos de empreendimentos 
missionários.

O trabalho do PANA é realizado através de dois cargos: 
o de director executivo e o de assistente administrativo. Os 
membros da Força de Trabalho do PANA orientam o tra-
balho do plano e também ajudam na realização da missão 
do PANA. A Força de Trabalho do Plano Abrangente de 
Nativos Americanos é composta pelos seguintes represen-
tantes:

• Um bispo nomeado pelo Conselho dos Bispos, 
• Dois representantes nativos americanos de cada uma 

das cinco jurisdições dos EUA, escolhidos por cada Colégio 
dos Bispos,

• Dois representantes nativos americanos da Convenção 
Internacional Nativa Americana, 

• Dois representantes nativos americanos da Conferência 
Missionária Índia do Oklahoma, 

• Um representante nativo americano da Conferência do 
Alasca, 

• Um jovem nativo americano, 
• Um jovem adulto nativo americano. 
• Um representante de cada uma das agências e juntas 

gerais que participam nas reuniões da Força de Trabalho 
como responsáveis de ligação não votantes.

No sentido de honrar a cultura, identidade e cosmologia 
nativas americanas e o legado de fé cristã, os valores-chave do 
PANA são os seguintes:

• Viver as nossas identidades nativa americana e cristã. 
• Cooperação, colaboração e parceria com conferências, 

agências gerais e outras estruturas MU e com as Nações 
Tribais de Nativos Americanos, organizações governamentais 
e seculares e outras que servem as comunidades nativas amer-
icanas/indígenas. 

• Respeito pelas pessoas que foram enviadas para servir. 
• Dizer a verdade, mesmo quando a verdade é difícil de 

ouvir. 
• Integridade nas nossas iniciativas programáticas e �s-

cais. 
• Honestidade nas nossas relações.
Resumo do Plano Executivo Abrangente Nativo 

Americano
O PANA procura ser uma entidade da igreja que sirva de 

elo de ligação entre duas populações especí�cas dos EUA. 
Primeiro, o Plano Abrangente Nativo Americano procura li-
gar a igreja aos constituintes nativos americanos da IMU e a 
igreja às comunidades nativas americanas mais alargadas dos 
Estados Unidos em geral. Segundo, espera-se que o PANA 
consiga ligar a igreja a constituintes nativos americanos que 
estejam a enfrentar situações de pobreza nas suas diversas 
formas. A comunidade nativa americana/indígena que servi-
mos tem necessidades especí�cas incorporadas nas suas 
identidades raciais, culturais, socioeconómicas e históricas. 
Exemplos dessas necessidades especí�cas incluem, entre out-
ros, as vastas visões epistemológicas e cosmológicas de mui-
tas comunidades tribais de nativos americanos que incluem 
uma ênfase continuada nas tradições e formas de comuni-
cação orais, as quais possuem uma quantidade de sabedoria e 
orientação espiritual equivalente à de muitas publicações da 
sociedade atual. Muitas culturas continuam a valorizar as in-
terações pessoais como formas primárias de aconselhamento 
e sofrem frequentemente de falta de recursos para poderem 
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interagir com tecnologias da informação como a Internet e o 
acesso remoto, que permitiriam a troca de informações que 
poderia levar ao desenvolvimento da comunidade/igreja e à 
partilha de intercâmbios culturais. Além disso, muitas comu-
nidades tribais nativas americanas foram alvo de numerosos 
empreendimentos missionários da igreja cristã e procuram a 
responsabilização das comunidades religiosas enquanto recu-
peram de traumas históricos e intergeracionais e do impacto 
duradouro das migrações. De modo a chegar além das fron-
teiras da cultura dominante da IMU nos EUA, é necessário 
um meio especial para oferecer Cristo de forma signi�cativa 
aos nativos americanos e receber os fantásticos dons de Deus 
que os povos nativos têm para oferecer. O Plano Abrangente 
Nativo Americano tenta ser esse meio de ministério para a 
IMU.

A narrativa que se segue descreve os objetivos do PANA 
e os resultados/impactos para as conferências anuais e igre-
jas locais, à medida que procuram viver os seus ministérios 
nas quatro áreas de foco e no âmbito dos mandatos disci-
plinares.

Desenvolvimento de Liderança
(1) O primeiro objectivo é a prestação de serviços de 

aconselhamento/apoio a pessoas em posições de liderança 
(clérigos e leigos) nas igrejas, associações, ministérios e co-
munidades de fé nativas americanas e na sociedade em geral 
de modo a desenvolver, melhorar e aumentar as competên-
cias de liderança dos nativos americanos que trabalham nas 
comunidades locais. Este objectivo é essencial devido às 
necessidade e ao contexto cultural únicos das igrejas nativas 
americanas. O PANA irá alcançar este objectivo ao dar acon-
selhamento sobre qualquer assunto relacionado com o desen-
volvimento e a aplicação da liderança: provisão de recursos 
de informação/formação, encaminhamento e apoio através 
de incentivo, campanha e facilitação das ligações com outros 
líderes. Os serviços de aconselhamento e apoio podem ser 
disponibilizados online, por telefone, via recursos escritos e 
impressos e/ou pessoalmente/no local e por encaminhamen-
to para as agências e/ou denominações parceiras adequadas. 
As pessoas em posições de liderança irão receber serviços de 
aconselhamento e apoio que lhes permitam funcionar melhor 
como líderes nas suas igrejas nativas americanas, na IMU e 
na sociedade.

(2) A promoção de uma Conferência de Formação de 
Liderança para a liderança de clérigos e leigos das igrejas, 
associações, ministérios e parceiros comunitários nativos 
americanos. As competências de liderança serão melhora-
das para participantes que representem uma secção trans-
versal das igrejas nativas americanas; serão estabelecidas 
e melhoradas redes de comunicação e apoio; e as igrejas 
locais, associações e ministérios nativos americanos serão 
reforçados. Além disso, será reforçada a relação entre os 

constituintes nativos americanos da IMU e os que não par-
tilham a fé cristã. 

(3) O terceiro objetivo é promover uma Escola de 
Servidores Leigos Nativos Americanos para leigos nativos. 
Os participantes irão concluir um curso de pregador leigo/
servidor leigo e progredir através da respetiva conferência 
e igreja local até se tornarem pregadores leigos/servidores 
leigos certi�cados; os participantes irão representar uma 
secção transversal das igrejas nativas americanas; serão es-
tabelecidas e melhoradas redes de comunicação e apoio; e as 
igrejas, associações e ministérios nativos americanos serão 
reforçados através dos ministérios destas pessoas chamadas 
pelo Criador. Os participantes examinarão diversas formas 
de ministério que possam vir a abordar as inúmeras preocu-
pações que se manifestam durante o trabalho com os nativos 
americanos e povos indígenas. 

(4) Segue-se a promoção de um evento de formação para 
trabalhadores adultos nativos americanos junto de crianças 
e jovens. Formar estes clérigos e leigos nativos americanos 
não só terá impacto nas suas competências como líderes, 
como permitirá que os seus talentos sejam partilhados com 
as crianças e os jovens que irão orientar. Este objetivo ca-
pacita e permite aos adultos e jovens na igreja local servirem 
como líderes mais e�cazes. As crianças e a proteção do seu 
lugar na sociedade indígena estão no centro de muitas cos-
mologias nativas americanas/indígenas. A existência de um 
programa saudável para jovens é essencial para o trabalho 
da IMU entre as comunidades dos EUA e do mundo. Esta 
formação ajudará os participantes a entenderem as cosmo-
logias locais das comunidades tribais, os desa�os socioeco-
nómicos que enfrentam e a necessidade de continuar a tra-
balhar com os parceiros da comunidade na disponibilização 
de santuários e ambientes seguros para os mais inocentes do 
nosso mundo.

(5) O quinto objetivo que contribui para o desen-
volvimento da liderança é a promoção de um encontro de 
mulheres clérigas nativas americanas. Os clérigos nativos 
americanos, particularmente as mulheres, servem em no-
meações em todos os EUA. É raro estas irmãs clérigas te-
rem a oportunidade de se reunir, aprender, partilhar e vi-
venciar o seu chamamento no contexto da sua identidade 
nativa. Este objetivo fortalece as mulheres clérigas nativas 
americanas para servirem como líderes e�cazes e, deste 
modo, fortalecerem as suas igrejas e nomeações. Nas so-
ciedades de todo o mundo, não há comunidade mais mar-
ginalizada do que a da mulher indígena. Espera-se que este 
encontro permita às mulheres clérigas nativas americanas 
terem a oportunidade de falar livremente sobre os desa�os 
que existem no serviço à igreja, bem como de abordar as 
estratégias para os solucionar.

(6) Além do encontro de mulheres clérigas, espera-se que 
seja realizada uma cimeira mais abrangente sobre o papel das 
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mulheres nativas americanas/indígenas na nossa sociedade. 
Tendo por base as conversações tidas no encontro das mul-
heres clérigas nativas americanas, espera-se que seja realiza-
do um encontro que celebre o papel das mulheres indígenas e 
os respetivos contributos para o bem-estar social e ambiental. 
Neste evento, também serão discutidas e examinadas as atuais 
condições das mulheres indígenas e as estratégias para solu-
cionar estes desa�os. 

(7) Será organizado um projeto para homens nativos 
americanos com vista a ajudar no desenvolvimento do discip-
ulado e da espiritualidade da atual população de homens in-
dígenas. Como resultado do processo de avaliação realizado 
em 2014 pela Mesa Conexional, foi efetuada a recomendação 
de que a CGHMU se envolva nos planos étnico-racionais na-
cionais e com as agências gerais num esforço coordenado. 
Apesar de os pormenores deste objetivo não terem ainda sido 
decididos, será uma parceria única nunca antes realizada, com 
a �nalidade de trazer novos homens nativos americanos para 
posições de liderança e de melhorar as competências de lider-
ança dos atuais líderes nativos americanos.

(8) Será desenvolvido um programa de mentoria de 
clérigos nativos americanos entre os clérigos nativos ameri-
canos e os que iniciam o ministério na IMU. Esta formação 
será proporcionada aos mentores que possuam experiência, 
educação e literacia para dar orientação aos que iniciam o 
ministério com o povo nativo americano. Serão recrutadas 
pessoas de todos os quadrantes dos EUA como potenciais 
mentores, bem como pessoas que pretendam receber men-
toria. Será planeado um encontro para o grupo, bem como 
o desenvolvimento dos respetivos currículos, na esperança 
de que isso ajude no apoio a longo prazo aos líderes nati-
vos americanos que possam estar isolados em contextos do 
ministério local.

Crescimento da Igreja 
(1) O primeiro objetivo é a prestação de serviços de 

aconselhamento/apoio às conferências anuais e a pessoas 
envolvidas em novas e potenciais implantações de igrejas, 
novas associações, novos ministérios e igrejas/ministérios 
existentes com necessidade de revitalização. O PANA irá tra-
balhar em parceria com conferências anuais/CMNA (Comités 
dos Ministérios Nativos Americanos) nos esforços para es-
tabelecer novas associações/igrejas/ministérios nativos amer-
icanos e para revitalizar as igrejas/ministérios nativos exis-
tentes.

(2) O segundo objetivo é a promoção de uma Escola de 
Discipulado e Evangelização para clérigos e leigos nativos 
americanos. As competências de liderança dos participantes 
serão melhoradas e será partilhada informação relativamente 
ao discipulado e evangelização de nativos americanos; os par-
ticipantes irão representar uma secção transversal das igrejas 
nativas americanas; serão estabelecidas e melhoradas redes 
de comunicação e apoio; e as igrejas locais, associações e 
ministérios nativos americanos serão reforçados.

(3) O próximo objetivo do PANA é promover uma 
Cimeira de Início de Novas Igrejas Nativas Americanas para 
a liderança clériga e leiga de novas igrejas, associações e 
ministérios na comunidade nativa americana e represen-
tantes das conferências anuais que pretendam começar 
novas igrejas/ministérios nativos americanos. Devido a 
fatores culturais e históricos únicos, iniciar novas igrejas, 
associações e ministérios nativos americanos requer com-
petências, educação e formação especializadas. As com-
petências relacionadas com o crescimento de novas igrejas 
nativas americanas serão desenvolvidas e melhoradas para 
a maioria dos participantes que representem uma secção 
transversal das igrejas nativas americanas; serão estabeleci-
das e melhoradas redes de comunicação e apoio; e as igrejas 
locais, associações e ministérios nativos americanos serão 
reforçados.

(4) Será desenvolvido um novo recurso para auxiliar os 
Comités dos Ministérios Nativos Americanos a realizarem o 
ministério com a IMU e com as culturas únicas das comuni-
dades tribais de nativos americanos. Este objetivo terá impac-
to na con�ança e na competência dos Comités dos Ministérios 
Nativos Americanos (CMNA) e dar-lhes-á o apoio e a ligação 
necessárias para terem sucesso no ministério. 

(5) O quinto objetivo é a realização de webinars reg-
ulares sobre Espiritualidade e Justiça Social dos Nativos 
Americanos entre as comunidades nativas americanas e 
de povos indígenas. Espera-se que estes encontros dig-
itais sejam utilizados pelos líderes da IMU, mas também 
pelos membros da comunidade que nela intervêm. Serão 
examinados movimentos recentes, como o das Mulheres 
Indígenas Desaparecidas e Assassinadas (MMIW), Perda 
dos Idiomas Indígenas e Soberania Alimentar Indígena. 
Estas oportunidades também serão utilizadas como opor-
tunidades de educação contínua para quem está à procura 
de oportunidades.

(6) Será dada ênfase ao trabalho com a comunidade 
ecuménica mais alargada e ao respetivo encontro de povos 
indígenas, nomeadamente, o Conselho Mundial de Igrejas e 
o respetivo Grupo de Referência para Povos Indígenas. Ao 
ligar-se à maior comunidade indígena do mundo, é possível 
cultivar uma ligação mais profunda com a identidade indíge-
na e criar relações comuns com a comunidade mundial. 

(7) Será aprofundada a ênfase na educação teológica na 
esperança de proporcionar uma via para clérigos e leigos na-
tivos americanos ou para aqueles que participam nas comu-
nidades nativas americanas terem a oportunidade de exam-
inar os entendimentos de teologia, eclesiologia e cosmologia 
dos povos indígenas. Além disso, estes debates examinarão 
uma hermenêutica bíblica saudável que possa ajudar a criar 
relações saudáveis com os nativos americanos e povos indí-
genas contemporâneos.
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O Ministério Junto dos Pobres é a terceira área de foco. 
Devido à pobreza extensiva que afeta os nativos americanos, 
todos os objetivos do PANA são considerados ministério jun-
to dos pobres.

Saúde Global
(1) O PANA irá promover uma Cimeira de Saúde Nativa 

Americana que irá educar e capacitar as igrejas locais nati-
vas americanas para se envolverem em atividades de saúde 
preventiva e/ou reabilitação nas suas comunidades locais. Os 
nativos americanos nos EUA são amplamente reconhecidos 
como estando em risco em categorias de saúde importantes, 
tais como abuso/dependência de substâncias, suicídio (es-
pecialmente jovens e jovens adultos), violência doméstica, 
diabetes e muitos outros. A educação e a informação serão 
transmitidas tendo em conta estes problemas de saúde e as 
formas de ter um impacto positivo nos mesmos; os represen-
tantes das igrejas locais irão obter informação e materiais a 
partilhar com as suas igrejas de modo a poderem criar e ex-
ecutar um plano de partilha dessa informação com as suas 
comunidades; e serão estabelecidas/melhoradas redes de co-
municação e apoio.

Mandatos Disciplinares
(1) Neste objetivo, o PANA irá prestar serviços de acon-

selhamento e apoio às conferências anuais no desenvolvimen-
to e utilização e�caz dos Comités dos Ministérios Nativos 
Americanos (CMNA) da conferência anual; e aos CMNA 
na implementação e�caz do ¶ 654 do Livro da Disciplina 
(descreve os ministérios dos CMNA). Este objetivo é es-
sencial, pois os CMNA são a estrutura singular dentro das 
conferências anuais que lida exclusivamente com as igrejas e 
ministérios nativos americanos, conforme de�nido pelo Livro 
da Disciplina. O PANA irá alcançar este objetivo ao dar acon-
selhamento sobre qualquer assunto relacionado com o desen-
volvimento e o ministério do CMNA, incluindo a provisão de 
recursos de informação/formação, encaminhamento e apoio 
através de incentivo, campanha e facilitação de ligações com 
outros envolvidos no ministério dos CMNA. Os serviços de 
aconselhamento e apoio podem ser disponibilizados online, 
por telefone, via recursos escritos e impressos e/ou pessoal-
mente/no local. As pessoas das conferências anuais/CMNA 
irão receber serviços de aconselhamento e apoio que lhes per-
mitam funcionar melhor no cumprimento do mandato disci-
plinar.

(2) O objetivo �nal é promover uma Conferência de 
Formação dos CMNA. O PANA irá alcançar este objetivo 
ao realizar este evento no início do primeiro ano do novo 
quadriénio, quando a maioria dos CMNA já tiver nomeado 
novos membros para os seus comités. Os conhecimentos e 
as competências necessários para servir e�cazmente numa 
conferência do CMNA serão melhorados para participantes 
que representem uma secção transversal de nações nativas 

americanas; serão estabelecidas e melhoradas redes de comu-
nicação e apoio; e os ministérios nativos americanos em toda 
a conferência anual serão reforçados.

O Plano Abrangente de Nativos Americanos da Igreja 
Metodista Unida trabalhará em estreita colaboração com 
todas as conferências anuais, comités dos Ministérios de 
Nativos Americanos e agências gerais para atingir estes ob-
jetivos. O PANA exprime a sua gratidão pela presença con-
tínua da IMU entre os povos indígenas dos Estados Unidos 
e aguarda com expetativa e grande entusiasmo o ministério 
de 2021-2024.

Petição 20632.

Número de petição: 20632-DI-NonDis-$-G; Henry, 
Katharine – La Cañada Flintridge, CA, EUA. 

TODOS PERTENCEM: Novo Livro de Liturgias

Comité de Recursos Litúrgicos
De acordo com o ¶ 1113.3 do Livro da Disciplina (2016), 

solicitamos à Conferência Geral que implemente o seguinte 
de acordo com o ¶ 16.6:

É constituído pelo presente um Comité Global de 
Revisão do Livro de Liturgias (2021-2024), que está autor-
izado a preparar e apresentar à Conferência Geral de 2024 
um recurso ritual central a utilizar pela igreja global como 
recurso o�cial da Igreja Metodista Unida. Deverá incluir 
os nossos ensinamentos denominacionais o�ciais sobre os 
sacramentos (“Pela Água e Pelo Espírito” e “Este Santo 
Mistério”), bem como recursos litúrgicos básicos para a 
ordenação básica da vida ritual e litúrgica das nossas con-
gregações nos seus diversos contextos. Deverão ser envi-
dados esforços no sentido de escolher uma linguagem que 
apele aos nossos diversos contextos e dê voz aos nossos 
compromissos na prática expansiva de incluir plenamente 
pessoas diversas não só nas vidas das nossas igrejas como 
na linguagem e imagética utilizadas para descrever Deus, 
de forma que o nosso ritual seja consistente com o nosso 
compromisso de resistir ativamente à interseção com es-
truturas de supremacia branca, heterossexismo, sexismo, 
patriarcado, transfobia, xenofobia, capacitismo, colonialis-
mo, classismo e poder estabelecido. Esta Conferência Geral 
autoriza a criação de um Comité de Recursos Litúrgicos 
nomeado pela Junta Geral do Discipulado em consulta com 
a The United Methodist Publishing House. O Comité de 
Recursos Litúrgicos tirará partido do trabalho dos Comités 
de Revisão do Hinário e do Comité Consultivo de Hinário 
permanente. 

ORIENTAÇÕES PARA O COMITÉ DE RECURSOS 
LITÚRGICOS 

O Comité de Recursos Litúrgicos deverá garantir que os 
recursos por si desenvolvidos e propostos têm o seguinte em 
atenção:
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1) a amplitude da família metodista unida e a forma como 
Deus tem sido revelado nos seus diferentes contextos, perspe-
tivas, tradições e heranças culturais;

2) linguagem expansiva e não discriminatória para Deus 
e a humanidade;

3) recursos litúrgicos e rituais que sejam tanto indíge-
nas quanto re�exivos do culto, das normas doutrinárias e dos 
compromissos ecuménicos dos metodistas unidos;

4) as necessidades das igrejas de todos os tamanhos.

Fundamentação:
Como todos pertencem no corpo de Cristo, esta ação 

procuraria providenciar recursos básicos para a nossa vida 
litúrgica que tornem a nossa teologia sacramental acessível e 
ajudem a ordenar a nossa vida ritual nos diversos contextos da 
nossa conexão em torno de formas partilhadas e da teologia 
wesleyana cheia de graça.
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R3461.

Número de petição: 20636-DI-R3461-G; Prusha, Connor 
– Chardon, OH, EUA, pela Convocatória dos Jovens 
Metodistas Unidos. 

Dar Prioridade aos Jovens na Igreja Local

Emendar o N.º 3461 como se segue:
CONSIDERANDO, que a Igreja Metodista Unida apoia 

os jovens e é chamada a prestar-lhes ministério; e 
CONSIDERANDO, que os jovens na Igreja Metodista 

Unida necessitam de crescimento e renascimento em toda a 
igreja; e

CONSIDERANDO, que, para que os jovens cresçam 
na igreja a nível mundial, têm primeiro de crescer na igreja 
local,

Fica resolvido que cada igreja local é responsável por 
convidar, cativar e envolver os jovens ao dar prioridade à sen-
sibilização e a programas para que faça tudo em seu poder no 
sentido de apoiar e reforçar os ministérios dos jovens ao seu 
nível local de forma que eles possam a presença dos jovens 
metodistas unidos possa ser reforçados rejuvenescida e ca-
pacitada a nível mundial.

Fundamentação:
Os jovens necessitam de estar mais envolvidos, sentir 

que são aceites e que têm um propósito na Igreja Metodista 
Unida.

R8031.

Número de petição: 20528-DI-R8031-G; Carter, Kenneth 
– Washington, DC, EUA, pelo Conselho dos Bispos. 
Webb, Mark – Liverpool, NY, EUA, pela Junta Geral do 
Discipulado. 

Readoptar “Pela Água e Pelo Espírito”

Reter a Resolução N.º 8031, “Pela Água e Pelo Espírito”, 
durante os próximos dois quadriénios (2021-2024 e 2025-
2028).

Fundamentação:
Desde 1996, “Pela Água e Pelo Espírito: Um Entendi-

mento Metodista Unido do Batismo” tem sido uma declaração 
de ensino o�cial para a igreja. Continua a ser instrumental na 
exploração profunda do sacramento do baptismo em toda a 
nossa igreja e uma base para desenvolver acordos de comun-
hão plena com outras igrejas.

R8032.

Número de petição: 20529-DI-R8032-G; Carter, Kenneth 
– Washington, DC, EUA, para o Conselho dos Bispos. 
Webb, Mark – Liverpool, NY, EUA, pela Junta Geral do 
Discipulado. 

Readoptar “Este Santo Mistério: 
Um Entendimento Metodista Unido da 

Sagrada Comunhão”

Readoptar como se segue:
CONSIDERANDO, que a Conferência Geral de 2000 

instruiu a Junta Geral do Discipulado, em colaboração com 
a Junta Geral de Ensino Superior e Ministério, a Comissão 
Geral de Unidade Cristã e Assuntos Inter-religiosos e o 
Conselho dos Bispos, a desenvolver um documento inter-
pretativo abrangente sobre a teologia e prática da Sagrada 
Comunhão no Metodismo Unido e a relatar as suas con-
clusões e recomendações à Conferência Geral de 2004; e 

CONSIDERANDO, que, no desenvolvimento do respec-
tivo relatório, a Comissão de Estdo da Sagrada Comunhão 
deu passos intencionais no sentido de atender ao nosso le-
gado e história de metodistas unidos, permanecer sensível 
à igreja ecuménica e ouvir as vozes dos metodistas unidos 
nos Estados Unidos, bem como nas conferências centrais das 
Filipinas, África e Europa;

CONSIDERANDO, que a Conferência Geral adoptou 
“Este Santo Mistério: Um Entendimento Metodista Unido 
da Sagrada Comunhão” em 2004 como uma declaração con-
temporânea autoritativa do seu entendimento da Sagrada 
Comunhão; e 

CONSIDERANDO, que a Igreja Metodista Unida tem 
utilizado este documento para reforçar a nossa interpretação e 
prática da Ceia do Senhor nas suas congregações e ministérios 
e como base para aprofundar as nossas conversas e relações 
ecuménicas com outras denominações; 

Fica resolvido que “Este Santo Mistério: Um 
Entendimento Metodista Unido da Sagrada Comunhão” con-
tinue no Livro de Resoluções como uma declaração interpre-
tativa o�cial de teologia e prática na Igreja Metodista Unida 
durante os próximos dois quadriénios (2021-2024 e 2025-
2028); e

Fica ainda resolvido que “Este Santo Mistério: Um 
Entendimento Metodista Unido da Sagrada Comunhão” 
seja utilizado pelo Conselho dos Bispos, pelas Publicações 
da Escola da Igreja da The United Methodist Publishing 
House, pela Junta Geral de Ensino Superior e Ministério 
e pela Junta Geral do Discipulado como um guia para 

Resoluções Propostas
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ensino e formação de clero e leigos em relação à Sagrada 
Comunhão; e

Fica ainda resolvido que “Este Santo Mistério” seja uti-
lizado pela Comissão Geral de Unidade Cristã e Assuntos 
Inter-religiosos e pelo Conselho dos Bispos na interpretação 
dos entendimentos e práticas metodistas unidos em diálogos 
ecuménicos; e

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral de 2020 
recomende à igreja os princípios, contexto e práticas contidos 
em “Este Santo Mistério: Um Entendimento Metodista Unido 
da Sagrada Comunhão” relativos à interpretação e utilização 
das liturgias para Celebração da Palavra e Comunhão nos nos-
sos hinários e em O Livro de Liturgias Metodistas Unidas; e

Fica ainda resolvido que “Este Santo Mistério” seja 
publicado no Livro de Resoluções e que a Junta Geral do 
Discipulado continue a disponibilizá-lo online e em edições 
de estudo com um guia do líder.

R9999.

Número de petição: 20631-DI-R9999-G; Webb, Mark – 
Liverpool, NY, EUA, pela Junta Geral do Discipulado. 

Apoiar os Ministérios Emaús do Cenáculo 
a Todos os Níveis da Igreja

CONSIDERANDO, que os Ministérios Emaús, incluin-
do o Caminho para Emaús, Crisálida, Face a Face, Jornada 

para a Comunhão e Fim de Semana de Descoberta, nos che-
gam do Cenáculo; e 

CONSIDERANDO, que a missão dos Ministérios Emaús 
é a de “Renovar os Discípulos Cristãos, Reforçando as Igrejas 
Locais”; e

CONSIDERANDO, que este ministério comporta uma 
consciência espiritual de Jesus Cristo em várias fases da vida 
de uma forma única, carinhosa, paciente e generosa; e 

CONSIDERANDO, que nos regozijamos na verdade que 
é revelada com este esforço; e 

CONSIDERANDO, que este ministério envolve muitos 
dos nossos membros num ministério de extrema importância; 
e 

CONSIDERANDO, que este ministério possibilita e in-
centiva os membros a regressarem às suas igrejas locais e a 
tornarem-se futuros líderes da igreja; 

Fica resolvido que a Conferência Geral: 
1. insista para que todas as conferências anuais aumen-

tem os seus esforços e recursos relativos ao Caminho para 
Emaús; 

2. incentive as igrejas a alistarem e envolverem os seus 
membros idosos, jovens adultos e jovens na vida e obra dos 
Ministérios Emaús para que possam regressar e tornar-se lí-
deres nas suas próprias congregações; e 

3. incentive a Junta Geral do Discipulado e o Cenáculo 
a continuarem a dar ênfase ao alargamento do alcance dos 
Ministérios Emaús. 
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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 Fundo de Serviço 
Mundial está realmente a marcar uma grande diferença por 
todo o mundo ao apoiar ministérios. 

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 desa�o para cada Metodista Unido. Como 
o Livro da Disciplina de 2016 a�rma, o pagamento integral 
do Fundo de Serviço Mundial é a “primeira responsabilidade 
benevolente” de cada congregação (¶ 812).

Visão Geral

Para o quadriénio 2021-2024, os programas das agên-
cias continuarão o seu foco programático centrado em quatro 
áreas de enfoque: (1) Criar Novos Discípulos em Novos Lu-
gares, (2) Liderar Onde Deus Chama, (3) Superar a Pobreza 
em Conjunto e (4) Procurar a Saúde e União para Todos.

O orçamento proposto de 244 500 350 $ representa um 
decréscimo de 66 228 059 $ ou 21,3 por cento quando com-
parado com o quadriénio anterior. 

Encargos Fixos do Serviço Mundial

Conselho Geral de Finanças e Administração 
(“GCFA”). O GCFA é responsável perante a Igreja Metodista 
Unida através da Conferência Geral pela “recepção, pelos pa-
gamentos e por reportar” todos os fundos gerais (¶ 806). Esta 
linha é uma estimativa da quota de Fundo de Serviço Mundial 
nas despesas do GCFA para o quadriénio. 

A Mesa Conexional (“CT”). Como parte da missão 
global da Igreja, a CT facilita a vida do programa da igreja 
conforme determinado pela Conferência Geral. A sua tarefa 
é identi�car e articular a “visão para a igreja e a responsabi-
lidade 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 Comunicações 
Metodistas Unidas (“UMCom”) utiliza fundos desta secção 
do orçamento para “Promoção de Donativos”, um esforço 
conjunto da UMCom, GCFA e a Junta Geral do Discipulado 

(“JGD”). O objectivo da “Promoção de Donativos” é desen-
volver ferramentas de responsabilidade �nanceira exaustivas, 
conduzindo a um apoio �nanceiro melhorado do ministério 
em todos os níveis de conexão. Os recursos da “Promoção de 
Donativos” são �nanciados por fundos promocionais reser-
vados do Fundo de Serviço Mundial.

Agências de Programa

O Fundo de Serviço Mundial providencia apoio �nan-
ceiro básico às agências gerais relacionadas com o pro-
grama, especialmente importante para visão comum, missão 
e ministério da Igreja Metodista Unida. Através do �nancia-
mento do Serviço Mundial, as agências apoiam as conferên-
cias anuais 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, �exíveis e capazes 
de uma resposta célere.

Direcções Estratégicas para 2021-2024

“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 
2021-2024, a Igreja Metodista Unida tem um sentido claro de 
missão discernido pelo Conselho dos Bispos e pela CT. 

A nossa visão permanece para aumentar o número de con-
gregações vitais em todo o mundo através de atenção mantida 
nas Quatro Áreas de Foco. Como tal, 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 pessoas e comunidades 
mais pobres; um mundo onde as crianças possam viver em 
todo o seu potencial; um mundo onde os líderes Cristãos se 
dedicam ao chamamento de Deus para o discipulado; e um 
mundo onde novas comunidades de fé ofereçam o amor e a 
graça de Deus ao mundo.

A nossa Missão IMU: CONGREGAÇÕES VITAIS. A 
nossa Visão 2024 espera que a Igreja Metodista Unida au-
mente o número de congregações altamente vitais em todo o 
mundo. 

Uma congregação vital é um corpo de Cristo fazendo 
e atraindo discípulos para a transformação do mundo. Isto 
é assente no nosso entendimento de que as congregações 
locais são o palco inicial através do qual os discípulos 
Cristãos são chamados, formados e nutridos. Cinco marca-
dores de vitalidade—discípulos em culto, novos discípulos 
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(pro�ssões de fé), discípulos em pequenos grupos, dis-
cípulos 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 formadas 
por e testemunhadas através de quatro áreas de foco: lid-
erando onde Deus chama; criando novos discípulos em novos 
locais; ultrapassando a pobreza em conjunto; e procurar a 
saúde e integralidade para todos. 

1. Liderar Onde Deus Chama: A nossa Visão 2024 anseia 
por uma Igreja Metodista Unida que equipa pessoas em toda 
a conexão para serem “diferentes criadores”, ao liderar onde 
Deus chama. 

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”?  

A resposta simples é que pode fazer a diferença ao seguir 
o chamamento de Deus para liderar onde quer que esteja: na 
igreja local, em campo, em cada comunidade e sociedade no 
nosso mundo. Cremos que podemos munir todos os Metodis-
tas Unidos na nossa conexão para “marcarmos a diferença” 
para Jesus. 

2. Criar Novas Disciplinas em Novos Locais: A nossa 
Visão 2024 desejaria uma Igreja Metodista Unida com 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 pro�ssões de fé e aumentamos pro�ssões de fé. Esta 
estratégia multifacetada foca-se no aumento do número de 
novas comunidades de fé nas conferências anuais em todo 
o mundo. 

3. Superar a Pobreza em Conjunto: A nossa Visão de 
2024 anseia por uma Igreja Metodista Unida com comuni-
dades vibrantes, prósperas e transformadoras que tratam de 
problemas de pobreza.

Como discípulos da fé, somos chamados a amar os nos-
sos vizinhos—a caminhar, adorar e testemunhar para que to-
dos possam desfrutar da visão de Deus de vida abundante. 
Como Metodistas Unidos, iremos desa�ar e transformar es-
truturas e sistemas disfuncionais que criam e perpetuam a po-
breza. In�uenciando conexões e parcerias dentro e fora da Ig-
reja Metodista Unida, podemos transformar as comunidades 
e abrir portas para um futuro mais promissor.

4. Procurar a Saúde e Integralidade para Todos: A nossa 
Visão 2024 desejaria uma Igreja Metodista Unida que possa 
chegar a pessoas em todo o mundo com intenções que 
salvem vidas.

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 Organização Mundial da 
Saúde das Nações Unidas estima que 41 milhões de pessoas 
morram por doenças crónicas evitáveis em todo o mundo. A 
Igreja Metodista Unida tem um chamamento sagrado para 
garantir a saúde abundante para todos, fazendo dos discípu-
los 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 signi�ca-
tivamente a saúde de todos até 2035, através de educação, 
serviços de saúde directos para quem necessite e mais acesso 
a cuidados médicos. 

Acção da Conferência  
Geral de 2016

A Conferência Geral de 2016 aprovou a continuação de 
duas iniciativas iniciadas em 2012, �nanciadas 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 o Fundo de Educação Teológica da Con-
ferência Central, eleita pelo Conselho dos Bispos, a �m de 
determinar as políticas e os procedimentos e aprovar os paga-
mentos a partir deste fundo. A comissão inclui uma pessoa de 
cada conferência central e também inclui membros do Con-
selho dos Bispos, Juntas do Ministério Ordenado, e represen-
tantes das escolas teológicas, a Junta Geral de Educação Su-
perior e Ministério (“JGESM”), a Junta Geral dos Ministérios 
Globais (“JGMG”) e a Comissão Permanente sobre Assuntos 
da Conferência Central.

Os ganhos deste fundo serão usados nas conferências 
centrais à discrição da comissão para: (1) desenvolver esco-
las teológicas; (2) desenvolver cursos de estudo; (3) desen-
volver bibliotecas e recursos contextualmente desenvolvi-
dos; (4) providenciar bolsas de estudo e desenvolvimento de 
professores; (5) apoiar associações e redes de professores e 
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escolas; e (6) apoiar novas e inovadoras abordagens à edu-
cação teológica. A JGESM administra este fundo. 

Fundo Young Clergy Initiative. Este fundo apoia o au-
mento do número de jovens clérigos entre as conferências 
jurisdicionais. Este é um esforço de três quadriénios, que ter-
mina em 2024, para permitir que a Igreja Metodista Unida 
centralize esforços no encorajamento de jovens adultos re-
spondendo ao chamamento para o ministério ordenado, prov-
idenciando 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 presbíteros. 

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 
e�caz 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. Estes fundos são normalmente atribuídos 
a agências de programa para novos programas que abordem 
necessidades que não estavam previstas com a aprovação 
da CT. A CT não dará bolsas do Fundo de Contingência do 
Serviço Mundial para custos administrativos gerais, custos 
�xos ou gastos de capital sem aprovação do GCFA.
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Contexto 

O Fundo de Educação Ministerial foi criado pela acção 
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. 

Cada membro do clero que serviu na Igreja Metodista 
Unida nos últimos cinquenta e dois 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, assim como a Cur-
sos de Estudo de pastor local, educação contínua e outros 

programas que fortalecem o ministério em todas as igrejas 
locais. Os 25 por cento retidos em cada conferência anual 
apoiam directamente a educação ministerial como aprovado 
por essa conferência. 

Recomendações 

O Fundo de Educação Ministerial foi primeiramente 
repartido pelas conferências anuais jurisdicionais para con-
tribuições, em 1970, como um dos fundos gerais da igreja. 
Durante o período de quarenta e oito anos até 2018, mais de 
853 milhões de dólares foram angariados para apoiar este tra-
balho importante. O conselho recomenda que a Conferência 
Geral aprove que os montantes previstos para o quadriénio de 
2021-2024 sejam atribuídos como segue:

Relatório n.º 2
FUNDO DE EDUCAÇÃO MINISTERIAL

Administração Financeira 433

Os montantes recebidos pelos tesoureiros da conferência anual para este fundo serão distribuídos conforme descrito no 
Livro de Disciplina de 2016, ¶ 816.



434  DCA Edição Avançada

Contexto

A Conferência Geral de 1972 estabeleceu o Fundo Colé-
gio Negro como um dos fundos contribuídos pela igreja geral. 
O objectivo do fundo é providenciar apoio �nanceiro 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 �nanceira enquanto limitam os custos das propi-
nas de estudantes individuais. Foram angariados mais de 320 

milhões de dólares desde que o fundo foi estabelecido para 
apoiar programas e ministérios destas escolas.

Recomendações

O Conselho Geral de Finanças e Administração (“GCFA”) 
recomenda:

1. As contribuições anuais de 2021-2024 devem ser de�-
nidas conforme o que a seguir se descreve:

Relatório n.º 3
O FUNDO COLÉGIO NEGRO

2. Que o GCFA remeta recibos mensais para este 

fundo para a Junta Geral de Educação Superior e Ministé-

rio (“JGESM”) para distribuição aos colégios utilizando a 

fórmula descrita no parágrafo ¶ 815 do Livro da Disciplina 

2016. A promoção do Fundo de Colégio Negro será realizada 

pela Divisão de Educação Superior. 

3. Que uma conferência anual possa fazer donativos di-
rectos e/ou designados para 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 Ne-
gro. Podem existir excepções razoáveis a esta restrição, mas 
essas excepções devem ser negociadas com a JGESM antes 
da sua implementação.

 2013-2016 2017-2020 2021-2024 $ Change % Change 
On-Ratio      
  General Board of    
     Higher Education  
     and Ministry 

 
 

$42,150,000 

 
 

$41,863,455 

 
 

$35,388,987 

 
 

$ (6,474,468) 

 
 

-15.5% 
Grand Total $42,150,000 $41,863,455 $35,388,987 $ (6,474,468) -15.5% 

 
 
 
 
 
 2021 2022 2023 2024 
On-Ratio     
  General Board of    
     Higher Education  
     and Ministry 

 
 

$8,847,247 

 
 

$8,847,247 

 
 

$8,847,247 

 
 

$8,847,246 
Grand Total $8,847,247 $8,847,247 $8,847,247 $8,847,246 
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Contexto

A Conferência Geral de 1988 aprovou um relatório da 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério (JGESM) para 
o estabelecimento de uma universidade Metodista Unida no 
continente africano. Quando a Conferência Geral se reuniu 
em 1992, o processo de selecção do local estava completo, 
a Conferência Anual do Zimbábue doara à universidade uma 
grande porção de terreno onde podiam construir o campus 
universitário principal e fora concedido à universidade um 
alvará pelo governo do Zimbábue. 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 estu-
dantes 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 evi-
denciada pela criação de outros cursos (actualmente, mais de 
quinze), aumento no número de membros do corpo docente 
e estudantes e o crescimento da área física. Actualmente ex-
istem três faculdades dentro da universidade, nomeadamente: 
(1) Faculdade de Saúde, Agricultura e Ciências Naturais;  
(2) Faculdade de Administração de Empresas, Paz, Direcção 
e Gestão; e (3) Faculdade de Ciências Sociais, Teologia, Hu-
manidades e Educação.

Realidades actuais

O corpo discente é composto por cerca de mil e seiscen-
tos estudantes permanentes e setecentos estudantes a tempo 
parcial de vinte e seis países africanos. Todas as catorze con-
ferências centrais africanas, onde a Igreja Metodista Unida 
está a passar por um crescimento signi�cativo, estão bem rep-
resentadas no corpo discente. A universidade tem uma taxa 
de conclusão de 97 por cento, e mais de 94 por cento dos 
estudantes vivem no continente de África.

Os mais de 9200 ex-alunos da Universidade de África 
solidi�caram o estatuto da universidade enquanto uma insti-
tuição na preparação da liderança. São presidentes de facul-
dades e de seminários, membros do corpo docente, superin-
tendentes distritais, comunicadores, directores de hospitais 
e de clínicas, agricultores, trabalhadores rurais e líderes em 
qualquer aspecto da vida.

O quarto vice-reitor da Universidade de África (presi-
dente) priorizou a responsabilização �scal, resultando na er-
radicação de um dé�ce orçamental de 800 mil dólares e le-
vando a universidade para números positivos na auditoria de 
2018.

O Fundo da Universidade de África apoia as principais 
necessidades do ministério e ascende a 17,2 por cento do 
orçamento anual de 14 milhões de dólares da instituição. A 
Universidade de África está profundamente grata às igrejas 
locais pelos seus donativos �éis e generosos, conduzindo a 
um número signi�cativo das conferências anuais a pagarem 
100 por cento ou mais do que lhes foi pedido em 2018. Com 
93,1 por cento nos donativos globais em 2018, o Fundo da 
Universidade de África continua a ser activamente apoiado 
dentro da igreja.

Os 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 (GCFA) como fundos de dotação permanentes 
para a Universidade. A partir de 2018, as contribuições e gan-
hos de investimento representaram 71 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 GCFA estão 
a trabalhar no sentido de expandir a infra-estrutura básica do 
campus principal e aumentar o fundo de dotação permanente.

Recomendações

O GCFA 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 GCFA, da JGESM e da Junta Geral dos Ministérios 
Globais (JGMG); os membros dos três conselhos de admin-
istração relacionados com a Universidade de África; admin-
istração, docentes, ex-alunos e estudantes da Universidade; e 
todas as pessoas, igrejas, conferências e outras organizações 
que apoiaram a Universidade com o seu tempo, energia, tal-
entos e donativos. O GCFA acredita que a universidade irá 
continuar a bene�ciar deste apoio entusiasta.

Relatório n.º 4
FUNDO DA UNIVERSIDADE DE ÁFRICA
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O Conselho Geral de Finanças e Administração (GCFA) 
recomenda o seguinte:

1. As contribuições anuais de 2021-2024 devem ser de�n-
idas conforme o que a seguir se descreve:

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 �m, contando que 
a JGESM deva ser responsável por esses fundos perante 
o GCFA ao abrigo de um acordo escrito desenvolvido sob 
consulta e aprovado pelo GCFA e os três Conselhos de Ad-
ministração relacionados com a Universidade de África, e 
providenciando além disso, que nenhum fundo seja libertado 
a qualquer unidade estrutural cuja licença, estatutos sociais 
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 GCFA, JGESM 
e outros gestores de investimento, como identi�cados pela 
JGESM e os três Conselhos de Administração relacionados 
com a Universidade de África. Os fundos de dotação perma-
nentes incluem as receitas de Donativo Especial de Serviço 
Mundial e qualquer outro fundo que possa ser angariado pela 

universidade e designado pelo doador, para este �m. O GCFA 
e a JGESM estão autorizados a desembolsar as receitas gan-
has através dos fundos de dotação permanentes ao abrigo das 
mesmas condições descritas no ¶ 2 acima. As provisões deste 
relatório não devem limitar a autoridade do Conselho de Ad-
ministração da Universidade de África em angariar e admi-
nistrar os fundos de dotação permanentes e/ou fundos para 
o desenvolvimento e operação da universidade de fontes que 
não aquelas cujas contribuições seriam normalmente direc-
cionadas para o Fundo da Universidade de África ou Donati-
vos Especiais do Serviço Mundial.

4. Que uma conferência anual possa fazer donativos di-
rectos e/ou designados para a despesa actual ou para �ns de 
fundos de capital para a Universidade de África.

5. Que os ajustamentos nas provisões deste relatório, ex-
cepto para o montante do Fundo da Universidade de África, 
podem ser feitos pelo GCFA sob recomendação da JGESM 
e os Conselhos de Administração da Universidade de África, 
após consultoria com o Conselho dos Bispos.
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O Conselho Geral de Finanças e Administração 
(“GCFA”) preparou um orçamento de apoio aos bispos da 
Igreja Metodista Unida que re�ecte a situação económica 
actual. Espera-se que os custos de cuidados de saúde au-
mentem anualmente em 6 por cento e espera-se que a in-
�ação geral suba, aproximadamente, 2 por cento por ano 
durante o quadriénio 2021-2024. O �nanciamento por 
contribuições das conferências jurisdicionais vai aumentar 
em 6,7 por cento. O apoio das conferências centrais irá di-
minuir em 0,5 por cento, pois os membros professantes são 
inferiores à projecção usada na preparação do orçamento de 
2017-2020. O resultado líquido é um aumento global dos 
fundos episcopais de 6,4 por cento. Assumindo uma taxa de 
recolha de 90 por cento durante 2019-2024, esta projecção 
necessitaria de 8,4 milhões de reservas acumuladas, com um 
nível de reserva �nal projectado de 0,9 milhões de dólares 
no �nal do quadriénio 2021-2024.

Dada a elevada utilização de reservas com uma taxa de 
recolha de 90 por cento, e ao baixo nível projectado de re-
servas, será importante para o GCFA, em cooperação com 
o Conselho dos Bispos, monitorizar de perto as receitas 
e despesas e encontrar soluções adequadas para garantir 
que as reservas do Fundo Episcopal não são totalmente eli-
minadas. As medidas de contenção de custos incorporadas 
incluem:

• 1,5 por cento de aumento salarial anual para todos os 
bispos;

• Uma redução de 12 por cento em subsídios de cargo, 
face a nível de 2019;

• Não aumento no subsídio de habitação a partir de 
$10.000 por ano, que foi aprovado para o orçamento do 
quadriénio de 2017-2020;

• Uma redução projectada de custos de 1,6 milhões de 
dólares para o Conselho dos Bispos e outras reuniões, 
que será acompanhada através de maior utilização de 
reuniões online ou virtuais, bem como escolher locais 
com um menor custo base.

A Secção III-A em baixo providencia autoridade ao 
GCFA para ajustar o orçamento como necessário para re-
sponder às alterações relevantes em termos de circunstâncias 
económicas. 

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 �lhos menores de bispos falecidos. Este orça-
mento providencia o mesmo número de bispos em jurisdições 
que 2017-2020 e, como indicado pela Conferência Geral de 
2016, cinco bispos adicionais em África. O custo médio de 

um bispo jurisdicional no activo está previsto em 1 415 000 
dólares para o próximo quadriénio enquanto o custo médio 
de um bispo de conferência central está previsto em 970 mil 
dólares para o próximo quadriénio. O tesoureiro deve ter 
autoridade, sujeita a aprovação do GCFA, 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 GCFA apresenta as seguintes recomendações relativa-
mente a itens no plano de despesas do Fundo Episcopal para 
o quadriénio de 2021-2024, que entrará em vigor no �nal da 
sessão da Conferência Geral de 2020. Os itens serão revistos 

e de�nidos anualmente pelo GCFA.

I. Bispos eleitos pelas Conferências Centrais e 
Jurisdicionais

Uma proposta de plano de desembolso anual das re-
ceitas estimadas da contribuição para o Fundo Episcopal 
e das despesas para cada escritório episcopal deve ser ent-
regue ao GCFA nos formulários fornecidos pelo conselho. 
O plano de despesas proposto deve incluir fundos para 
salários, subsídio de alojamento e despesas do escritório 
conforme recomendado pela respectiva área episcopal, ju-
risdicional ou conferência central, ou pela sua comissão do 
episcopado.

A. Salários

1. Bispos no activo. Todos os salários são de�nidos an-
ualmente pelo GCFA. O salário de um bispo recém-eleito 
em 2020 ou 2021 começará na data da sua consagração, ou 
até sete semanas antes da data de atribuição, o que acontecer 
mais tarde, à taxa anual estabelecida pelo GCFA para 2020 
ou 2021. 

a. Conferências Jurisdicionais. Em 2019, o salário dos 
bispos jurisdicionais é de 162 350 dólares. Todos os ajustes 
salariais para 2021 até 2024 serão de�nidos anualmente 
pelo GCFA. Embora as projecções actuais sejam de um au-
mento anual de 1,5 por cento, as considerações para deter-
minar ajustes de salários todos os anos incluirão o ajuste 
percentual para trabalhadores no governo estatal e local 
como publicado pelo ‘Bureau of Labor Statistics’ (Instituto 
de Estatística Laboral) dos EUA, a análise de outros estu-
dos compensatórios relevantes conforme determinado pelo 
GCFA, e a situação económica do Fundo Episcopal e das 
suas reservas. 

Relatório n.º 5
O FUNDO EPISCOPAL
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O GCFA irá noti�car 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 2019, os salários para os bispos da con-
ferência central são como segue:

Todos os ajustes salariais para 2021 até 2024 serão de�ni-
dos anualmente pelo GCFA após análise das recomendações. 
Apesar de as actuais projecções serem de um aumento anual 
de 1.5 por cento, o GCFA determinará os ajustes salariais to-
dos os anos tendo em conta os pedidos individuais e os totais. 
Outras considerações englobarão a análise de custos de mu-
dança de vida em cada uma das áreas episcopais, os respec-
tivos estudos compensatórios conforme determinado pelo 
GCFA, assim como a situação económica global do Fundo 
Episcopal e das suas reservas. 

2. Designação Especial (¶ 408.1d) 

a. Os bispos aposentados de acordo com o ¶ 408.1, que 
aceitem uma designação especial do Conselho dos Bispos 
para uma agência geral ou instituição de ensino superior rel-
acionada com a Igreja Metodista Unida como de�nido no  
¶ 408.1d(2), devem receber uma remuneração que não exceda 
o máximo de 20 por cento do salário de um bispo no activo na 
área episcopal onde o bispo se aposentou. A parte do Fundo 
Episcopal não deve exceder 50 por cento da compensação 
estabelecida. A agência ou instituição de educação superior 
deverá assumir toda a responsabilidade pelas despesas opera-
cionais 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, como de�nido no ¶ 408.1d(1) (por 
exemplo, como Secretário Executivo do CdB ou Funcionário 
Ecuménico) receberão uma remuneração de 20 por cento do 
actual salário de um bispo no activo na área episcopal de onde 
se tenham aposentado.

3. 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/Alojamento Episcopal

A conferência anual ou as conferências que constituem 
a área episcopal para a qual o bispo é designado devem ser 
responsáveis por providenciar uma residência episcopal ou 
subsídio ao bispo.

1. Subsídio de Alojamento (Conferências Jurisdicio-
nais). O Fundo Episcopal deverá providenciar um subsídio 
anual à conferência anual para auxiliar no custo da residência 
episcopal ou subsídio. O montante para cada área episcopal 
será de�nido anualmente pelo GCFA. 

2. Subsídio de Alojamento (Conferências Centrais). 
O Fundo Episcopal deverá providenciar um subsídio anual 
à conferência anual para auxiliar no custo da residência epis-
copal ou subsídio. O montante para cada área episcopal será 
de�nido anualmente pelo GCFA.

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 área episcopal irá receber um subsídio anual 
como de�nido anualmente pelo GCFA a ser aplicado no fun-
cionamento do cargo. O subsídio anual relativo a despesas de 
escritório será pago trimestralmente aos bispos jurisdicionais 
e mensalmente aos bispos nas conferências centrais. 

D. Pensão

1. Bispos jurisdicionais. Para os anos de serviço com in-
ício antes de 1 de Janeiro de 1982, as pensões para o apoio dos 
bispos eleitos pelas conferências jurisdicionais e as pensões 
dos cônjuges sobrevivos e �lhos menores 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 �lhos menores incluirão os benefícios previstos pelo Plano 
de Pensões Ministerial, recti�cados e rea�rmados como efec-
tivos a 1 de Janeiro de 2007, de acordo com o Programa de 
Segurança de Reforma Clerical (CRSP) e o Plano de Pro-
tecção Abrangente de Wespath.

2. Bispos da Conferência Central. As pensões para 
o apoio dos bispos eleitos pelas conferências centrais e as 
pensões dos cônjuges sobrevivos e �lhos menores deverão 
incluir os benefícios providenciados pelo Wespath.

E. Despesas de Viagens

O Fundo Episcopal pagará as despesas de viagem de 
todos os membros do Conselho dos Bispos de acordo com 
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 GCFA.

II. Outros Diversos Assuntos

A. Gabinete de Pessoal do Conselho dos Bispos

O Conselho dos Bispos submeterá um plano anual de 
despesas ao GCFA cobrindo as despesas relacionadas com o 
pessoal do Conselho dos Bispos e o escritório localizado em 
Washington, D.C. Os custos administrativos bem como outras 
despesas incorridas pelo pessoal do Conselho dos Bispos no 
desempenho dos deveres deste escritório �carão igualmente 
incluídas no plano de despesas. Este plano de despesas está 
sujeito a aprovação pelo GCFA.

B. Ministério Ecuménicos e Inter-religiosos

O Conselho dos Bispos irá entregar um plano de despesa 
anual ao GCFA para providenciar as despesas incorridas rel-
ativamente aos ministérios Ecuménicos e Inter-religiosos do 
Conselho dos Bispos. Este plano de despesas está sujeito a 
aprovação pelo GCFA. 

C. Trabalho dos Ministérios da Fé e Ordem

O Conselho dos Bispos irá entregar um plano de despesa 
anual ao GCFA para providenciar as despesas incorridas rel-
ativamente aos ministérios de Fé e Ordem do Conselho dos 
Bispos. Este plano de despesas está sujeito a aprovação pelo 
GCFA.

III. Financiamento

A. Alterações durante o Quadriénio

Se, por deliberação do GCFA, 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.
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B. Repartição para o Fundo Episcopal 

 Tanto as conferências jurisdicionais como centrais rece-
berão a contribuição com base nas fórmulas recomendadas 

pelo GCFA no Relatório n.º 8. O GCFA recomenda que a 
contribuição para o Fundo Episcopal durante o quadriénio 
2021-2024 seja a seguinte:
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O Fundo de Administração Geral (¶ 813, Livro da Dis-
ciplina 2016) �nancia as actividades gerais da igreja que são 
de natureza especi�camente administrativa, em contraste com 
as actividades programáticas, missionárias ou ecuménicas no 
âmbito e no propósito �nal.

No quadriénio 2021-2024, as contribuições requeridas 
para estas actividades do Fundo de Administração Geral au-
mentarão aproximadamente 18,4 por cento em relação ao 
quadriénio anterior 2017-2020. Uma vez que as contribuições 
da conferência central são um factor de contribuições por 
membro nas jurisdições (ver Relatório n.º 8), eles também 
diminuíram, mas apenas por 16,1 por cento.

Discussão dos itens especí�cos do Orçamento

Conselho Geral de Finanças e Administração (GCFA)  
(¶ 805.6a). O GCFA reporta, e depende da Conferência Geral 
e é responsável pelo recebimento e distribuição dos fun-
dos gerais da igreja. Adicionalmente, o GCFA presta certos 
serviços administrativos ao Fundo de Administração Geral 
incluindo no processamento geral e manutenção do livro 
razão, gestão de capitais e administração do plano de seguros 
do grupo. Uma descrição mais detalhada das actividades do 
GCFA consta do Relatório n.º 14.

Conferência Geral (¶¶ 501-511). As contribuições para 
a Conferência Geral �nanciam as despesas dos delegados, os 
custos operacionais (centro de convenções e aluguer de eq-
uipamento, publicação, software para o rastreio de petições, 
adoração, mão-de-obra), os serviços linguísticos (tradução 
impressa dos materiais de avanço e interpretação no local), 
as despesas dos escritórios do secretário, do administrador 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 con-
ferências centrais. A percentagem de delegados das conferên-
cias centrais tem vindo a aumentar signi�cativamente desde 
o início deste milénio, a qual era de 16 por cento, em 2000. A 
percentagem de delegados das conferências centrais para os 
quatro quadriénios mais actuais é de 29 por cento em 2008, 
38 por cento em 2012, 42 por cento em 2016 e 44 por cento 
em 2020. Esta alteração na representação resultou em aumen-
tos signi�cativos para dois dos quatro maiores geradores de 
custos:

1. O custo orçamentado dos serviços linguísticos e 
tradução em 2024 é:

a. Interpretação - 1 450 000 dólares 
b. Tradução - 490 000 dólares

2. Em 2016, os custos médios de deslocação dos delega-
dos dentro dos Estados Unidos foi de aproximadamente 765 
dólares por cada delegado, enquanto o custo médio de de-
slocação para os delegados das conferências centrais foi de 
aproximadamente 3  365 dólares cada. Com o aumento das 
conferências centrais, devido ao crescimento dos membros 
associados, aumentou proporcionalmente o custo de viagem 
dos delegados. 

A Comissão da Conferência Geral lançou um programa 
de parceria com o ministério para a Conferência Geral de 2012 
com a intenção de criar uma fonte de receitas que possa permi-
tir o pagamento de alguns custos acumulados. Este programa 
continuará na Conferência Geral de 2024. O rendimento lí-
quido da parceria com o ministério (após despesas), apresen-
tado em 2016, foi aproximadamente de 400 000 dólares e, em 
2020, espera-se ser aproximadamente 725 000 dólares.

Comissão Geral de Arquivos e História (CGAH)  
(¶¶ 1701-1712). O objectivo da CGAH é promover e preser-
var os interesses históricos da Igreja Metodista Unida e seus 
antecedentes. A comissão alcança esta missão unicamente 
administrativa e programática reunindo, preservando, tit-
ulando e divulgando materiais que representam a ética da 
denominação. 

O “Ministério da Memória” da comissão serve estas 
funções para todos os níveis da conexão. Serve, além disso, 
os estudantes seminaristas e professores da Igreja Metodista 
Unida em todo o mundo nos estudos Wesleyanos-Metodistas 
básicos preparatórios e de grau académico superior. Antecipa 
igualmente o crescente suporte aos historiadores e líderes da 
conferência central, muitos iniciando as suas próprias col-
ecções de arquivo básicas. 

 A comissão gere também um programa chamado Sítios 
Históricos e Marcos Patrimoniais (¶ 1712) que supervisiona 
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 conexão Igreja Meto-
dista Unida. Determina a legalidade e/ou constitucionalidade 
das acções por parte das agências, juntas, conferências e o�-
ciais da Igreja. O parágrafo 813.3 prevê quais as despesas do 
Conselho Judicial deverão ser pagas pelo Fundo de Adminis-
tração Geral, no contexto de um orçamento entregue anual-
mente ao GCFA para aprovação. 

Pensões e Subsídios a salários. O �nanciamento para 
programas de subsídio a salários e pensão está compilado 

Relatório n.º 6
FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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nesta rubrica. No quadriénio de 2013-2016, o �nanciamento 
para subsídios a salários para a conferência anual de Rio 
Grande estava incluído. Uma vez que o �nanciamento do 
quadriénio 2017-2020 não estava especi�camente identi�-
cado besta Conferência, devido à fusão com a Conferência 

Anual do Sudoeste do Texas, o �nanciamento que foi utilizado 
para o subsídio de salários do Rio Grande foi transferido para 
os Fundos de Contingência do quadriénio 2017-2020. 

O orçamento proposto para 2021-2024 para este efeito é:

Reserva de Contingência. Esta verba prevê o �nan-
ciamento para situações imprevistas ou de emergência que 
recaiam no âmbito da administração geral. Existe �nancia-
mento de ambas as jurisdições e conferências centrais para 
este fundo. 

O montante do �nanciamento das contribuições jurisdi-
cionais está a diminuir em mais de 52 por cento desde 2017-
2020. Durante 2017-2020, a maior parte do gasto dos Fundos 
Jurisdicionais era de um milhão de dólares para ajudar a �-
nanciar a sessão de 2019 da Conferência Geral, 0,2 milhões de 
dólares para reuniões de gabinete no Outono de 2016 e 0,15 
milhões de dólares para a Comissão de Estudo Jurisdicional. 

Os �nanciamentos oriundos das contribuições da confe-
rência central desde 2017 darão prioridade à Comissão Per-
manente em Assuntos da Conferência Central na sua tarefa 
de elaborar o Livro da Disciplina Geral para apresentação na 
Conferência Geral de 2020, incluindo um terceiro encontro 
durante o quadriénio, a composição dos novos membros da 
Comissão Permanente e a implementação do Plano Abran-
gente para África. Um total de 0,5 milhões de dólares foi re-
partido para esse efeito durante 2017-2020.
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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 da 
vida da igreja: através das relações no trabalho com ou-
tras 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”. 

Do Livro da Disciplina, ¶ 6. Artigo VI. Relações 
Ecuménicas

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 
partilhada. A nossa relação com parceiros ecuménicos per-
mite-nos testemunhar em conjunto, respeitando as tradições 
de cada um de nós e o que nos distingue, envolver-nos 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 

outro a organizações relacionadas com a responsabilidade 
ecuménica do Conselho dos Bispos. O Conselho Geral de 
Finanças e Administração (GCFA) recomenda os montantes 
anuais orçamentados para o Fundo de Cooperação Interde-
nominacional para a Conferência Geral a partir das recomen-
dações elaboradas em consulta com o Conselho dos Bispos 
(Livro da Disciplina, ¶ 814.2).

O GCFA, a trabalhar colaborativamente com a Mesa Co-
nexional (CT), determinou que o �nanciamento para o Fundo 
de Cooperação Interdenominacional seria signi�cativamente 
abaixo dos níveis anteriores, resultando numa redução de 87 
por cento do quadriénio 2017-2020. Esta redução tem como 
objectivo reduzir o saldo do fundo que aumentou ao longo 
dos últimos anos, com a expectativa de que a Conferência 
Geral de 2024 possa escolher aumentar o �nanciamento à me-
dida que os saldos do fundo diminuem durante 2021-2024. 
No �nal de 2018, havia um saldo total de 5 951 812 de dóla-
res. Este valor é também limitado para objectivos especí�cos 
como mostrado na tabela em baixo. 

Relatório n.º 7
FUNDO DE COOPERAÇÃO INTERDENOMINACIONAL

Como resultado do aumento dos saldos para os objecti-
vos limitados mostrados acima e a diminuição signi�cativa do 
�nanciamento para 2021-2024, o total para todos os saldos do 
Fundo de Cooperação Interdenominacional no �nal de 2020 

será transferido para uma única rubrica chamada Actividade e 
Relações Inter-religiosas e Ecuménicas. Todos os anos o Con-
selho dos Bispos irá continuar a apresentar um plano de gas-
tos anual para o Fundo de Cooperação Interdenominacional 
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para que o GCFA aprove. Este plano de gasto irá mostrar 
as áreas especí�cas de �nanciamento. Isto irá providenciar 
maior �exibilidade para providenciar apoio a organizações e 
áreas à medida que as necessidades mudam e surgem.

Explicação de Itens Historicamente 
Financiados pelo Fundo de Cooperação 

Interdenominacional

Conselho Geral de Finanças e Administração. O GCFA 
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 Coop-
eração Interdenominacional conforme previsto no ¶ 805.6a e 
no Relatório N.º 14. 

Conselhos Nacionais de Igrejas/Organizações Ecu- 
ménicas Regionais. Esta categoria inclui fundos para apoiar 
o trabalho dos conselhos ou organizações cuja associação é 
limitada a um país ou região geográ�ca em especí�co. Entre 
as organizações especí�cas que recebem actualmente apoio 
encontra-se o Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos 
EUA. Este conselho compreende trinta e oito denominações 
e comunhões membros nos Estados Unidos, representando 
quarenta milhões de Cristãos e mais de uma centena de mil-
har de congregações locais.

Conselhos Mundiais de Igrejas/ Organizações Ecu-
ménicas Internacionais. Esta categoria inclui fundos para 
apoiar o trabalho dos conselhos ou organizações cuja associa-
ção não é limitada a um país ou região geográ�ca em espe-
cí�co. O Fundo de Cooperação Interdenominacional apoia o 
Conselho Mundial de Igrejas, fundado em 1948. O conselho 
inclui 350 comunhões membros em todo o mundo, represen-
tando mais de 500 milhões de Cristãos. Os fundos nesta ca-
tegoria possibilitam 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 prevêem o compro-
misso Metodista Unido nos custos da Assembleia do Conse-
lho Mundial de Igrejas, a próxima a ser realizada na Alema-
nha em 2021, incluindo viagens e despesas relacionadas para 
Cristãos de todo o mundo.

Comunhões Mundiais Cristãs/ Unidade Metodista. 
Esta categoria inclui fundos para o apoio do trabalho das or-
ganizações ecuménicas cujos membros remontam as suas ori-
gens a alguns factores da tradição religiosa iniciada por John 
Wesley. Um desses parceiros conciliares, dedicado à unidade 
de educação na família Metodista, é o Conselho Mundial 
Metodista. Criado em 1881, o Conselho Mundial Metodista é 
uma associação mundial de oitenta igrejas Metodistas, Wes-
leyanas e relacionadas com igrejas de Unidade e Unidas, 
representando mais de 80 milhões de pessoas em 138 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. Esta alocação de �nancia-

mento relaciona-se com o ministério de assuntos de interesse 

mútuo entre representantes da Igreja Metodista Unida, Igreja 

Metodista Episcopal Africana, Igreja Episcopal Metodista Af-

ricana Sião, Igreja da União Metodista Africana Protestante, 

Igreja Metodista Episcopal Cristã, e a Igreja Metodista Epis-

copal da União Americana. A comissão está presentemente 

dedicada em cumprir a visão da total comunhão entre as suas 

igrejas membros.

Conversações Ecuménicas/Multilaterais. Providencia 

�nanciamento para reuniões actuais e propostas com repre-

sentantes de outras denominações para diálogo, incluindo, 

mas não limitado à Igreja Episcopal, a Igreja Luterana Evan-

gélica na América, a Igreja Morávia (Províncias do Norte e 

Sul) e a Conferência dos Estados Unidos de Bispos Católicos.

Viagens de Representantes Ecuménicos. A �m de as-

segurar a voz e a presença Metodista Unida em deliberações 

e reuniões mundiais dos órgãos ecuménicos �nanciados, as 

despesas de viagem para os representantes Metodistas Uni-

dos designados pelo Conselho dos Bispos são pagas do Fundo 

de Cooperação Interdenominacional (¶ 814.4). Os custos e as 

despesas são pagas de acordo com as directrizes adoptadas 

pelo GCFA, com as devidas e aprovadas limitações. As re-

uniões abrangidas incluem as do conselho de administração, 

mesas de convénio e outras unidades do Conselho Nacional 

das Igrejas de Cristo nos EUA; as comissões centrais e ex-

ecutivas 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; reuniões das Igrejas Unidas em 

Cristo, Igrejas Cristãs Unidas e Comissão Pan-Metodista; e 

a participação Metodista Unida em relações de concordata e 

outras actividades ecuménicas de órgãos reconhecidos.

Assuntos Inter-religiosos. Este �nanciamento providen-

cia recursos para que os Metodistas Unidos se envolvam mais 

directamente com as comunidades vizinhas de outras crenças. 

O �nanciamento pode ser utilizado para providenciar infor-

mação, materiais e apoio para diálogos local e regionalmente, 

e para apoiar os programas ecuménicos que envolvem par-

ceiros de várias crenças, como as Religiões para a Paz, EUA.
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O Livro da Disciplina de 2016 prevê que o Conselho Ge-
ral de Finanças e Administração (“GCFA”) deva recomendar 
as fórmulas através das quais todas as contribuições das con-
ferências anuais devem ser determinadas, sujeitas a aprovação 
da Conferência Geral (¶ 806.1c). Este relatório relaciona-se, 
assim, com os seguintes fundos: Serviço Mundial, Educação 
Ministerial, Colégio Negro, Universidade de África, Epis-
copal, Cooperação Interdenominacional e de Administração 
Geral. 

Recomendações

1. O GCFA recomenda a adopção da seguinte fórmula de 
repartição da conferência jurisdicional:

A fórmula recomendada é a seguinte:

A = E * P

Onde:

A representa a Contribuição da Igreja Geral por parte 
de uma conferência geral

E representa as “Despesas Líquidas” da conferência 
anual 

P representa a “Percentagem Base”

a. “Despesas Líquidas” (E) consiste nas despesas totais 
da igreja local na conferência anual, menos (1) as despesas 
capitais actuais, (2) as despesas no serviço de dívida, (3) pa-
gamentos para as contribuições gerais da igreja e (4) todos 
os outros donativos de bene�cência. As despesas líquidas se-
rão 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 2021-2024 são: 

Relatório n.º 8
FÓRMULAS PARA CONTRIBUIÇÕES
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i. Apesar de existir um atraso de três anos entre o ano de 
contribuição e o ano dos dados, quaisquer igrejas que este-
jam fechadas e já não sejam a�liadas com a Igreja Metodista 
Unida quando as contribuições são calculadas e comunicadas 
às conferências anuais, serão excluídas dos cálculos. As con-
tribuições são habitualmente entregues às conferências anuais 
até 31 de Dezembro do ano de contribuição, menos 2 anos. 
Por exemplo, as contribuições de 2022 seriam dadas às con-
ferências anuais até 31 de Dezembro de 2020.

b. “Percentagem base” (P) consiste de uma percenta-
gem simples de�nida pela Conferência Geral sob recomenda-
ção do GCFA. Quando aplicada às “Despesas Brutas” para to-
das as conferências, irá produzir o total a ser contribuído para 
todos 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 GCFA recomenda 
o factor “Base Percentual” para cada ano do quadriénio con-
forme a seguir se descreve:
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2. O GCFA recomenda que a fórmula de contribuição da 
conferência central para 2021-2022 se aplique quer ao Fundo 
Episcopal, quer ao Fundo de Administração Geral, uma vez 
que ambos apoiam directamente as conferências centrais. 

O GCFA 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

Onde:

A representa a contribuição de uma Repartição da Igreja  
Geral da conferência anual da conferência central 

J representa as Contribuições 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 confe-
rência central  

a. “Contribuições 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 
contribuições para 2021 por membro professante utilizariam 
as actuais contribuições para 2021 e os membros professantes 
no �nal de 2018. Indica-se abaixo o valor estimado actual 
para este factor em 2021-2024:

b. “Membros Professantes” (M) consiste nos membros 
professantes de cada conferência anual no âmbito das confe-
rências centrais, como reportado nas estatísticas anuais para 
o GCFA. Estas estatísticas devem estar também conformes 
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 �abilidade 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 conferên-
cia anual três anos antes ao ano da repartição. Tal é consis-
tente com o estado de membro usado no cálculo de “J” acima.

c. O “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 GCFA, 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 contribuições projectadas da conferência central 
para o quadriénio 2017-2020 são mostrados na tabela abaixo.

3. Com recurso à fórmula aprovada, o GCFA irá em pri-
meiro lugar calcular o montante total a ser contribuído para 
cada conferência anual para os fundos gerais contribuídos apli-
cáveis. A repartição para cada fundo será então calculada em 
proporção directa para esse montante aprovado do fundo. Cada 
conferência anual irá então continuar a receber uma declaração 
anual do GCFA demonstrando as suas contribuições para cada 
fundo geral. Cada conferência anual irá continuar a ter a autori-
dade de repartir esses montantes pelos seus encargos ou igrejas, 
de acordo com a fórmula ou método que determinar (¶ 613.3).
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4. Se uma conferência anual decidir combinar as con-
tribuições gerais da igreja uma com a outra ou com os fun-
dos repartidos da conferência para contribuição pelas igrejas 
locais, os recebimentos destes fundos combinados devem ser 
repartidos em proporção directa com os montantes orçamen-
tados para cada fundo ou causa no orçamento de �nancia-
mento combinado, e os montantes assim alocados aos fundos 
gerais da igreja deverão ser remetidos ao GCFA numa base 
mensal.

5. Se for recebido mais de 100 por cento 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 GCFA num fundo de estabili-
zação de repartição. Todos os dinheiros detidos nesse fundo 
devem ser considerados como saldos de fundo restringidos 
pela Conferência Geral para o fundo ou rubrica onde o exce-
dente ocorreu. Devem ser mantidos pelo GCFA até que ocor-
ram quebras nesses recebimentos durante o mesmo quadrié-
nio, altura em que podem ser distribuídos para compensar as 
quebras. Se permanecerem fundos que não foram distribuí-
dos no �nal do quadriénio, devido a excesso de recebimentos 
além dos montantes necessários para compensar as quebras, 

o GCFA 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 �nalidades para as quais os 
fundos foram angariados.

6. Ao adoptar este relatório, a Conferência Geral autoriza 
o GCFA a fazer as alterações na linguagem e de�nições 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 2020. 
Os fundos repartidos totais projectados aqui presentes repre-
sentam apenas a recomendação actual para a Conferência 
geral, o os fundos repartidos totais �nais são sujeitos a deter-
minação pela Conferência Geral. Esta informação adicional e 
possíveis alterações adoptadas pela Conferência Geral podem 
alterar as projecções de despesas líquidas e o total de fundos 
contribuídos utilizados para calcular a base percentual para o 
quadriénio de 2021-2024. 
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O Conselho Geral de Finanças e Administração 
(“GCFA”), em consulta com a Mesa Conexional (“CT”) e 
com o Conselho dos Bispos, faz recomendações à Conferên-
cia Geral acerca de quaisquer ofertas a serem recebidas nos 
dias especiais numa visão alargada da igreja. Todas estas 
recomendações são sujeitas a aprovação pela Conferência 
Geral.

Domingos com Ofertas Gerais da Igreja 

O Livro da Disciplina de 2016 nomeia seis Domingos 
Especiais nos quais as ofertas para as �nalidades da igreja 
Geral serão recebidas (¶¶ 824, 262, 263). 

1. A seguinte tabela indica o total de ofertas dos Do-
mingos Especiais entregues ao GCFA durante o período de 
2013-2018.

Relatório n.º 9
DOMINGOS COM OFERTAS GERAIS DA IGREJA

2. Para o quadriénio de 2021-2024, o GCFA 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 ofertas 
da igreja geral autorizados deve ser feita pela Comissão Geral 
das Comunicações (“UMCom”) em consulta com as agências 
de administração. As despesas de promoção para cada oferta 

devem ser uma despesa a abater nas receitas, no montante 
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 total ao tesoureiro do GCFA, 
excepto se de outra forma estipulado em baixo. As igrejas lo-
cais devem 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 especi�cado nos respectivos parágrafos 
disciplinares.

3. A tabela seguinte indica os montantes das respectivas 
ofertas que irão ser enviadas e os montantes que �carão reti-
dos para utilização pela conferência anual:
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Domingos com Ofertas Autorizadas para 
Utilização no âmbito da Conferência Anual

O Livro da Disciplina de 2016 autoriza as ofertas rel-
acionadas com cinco Domingos especiais dos quais os re-
cebimentos 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 2016:

• Domingo de Educação Cristã (¶ 265.1)

• Domingo da Cruz Dourada (¶ 265.2)

• Domingo da Vida Rural (¶ 265.3)

• Domingo da Consciência da De�ciência (¶ 265.4)

• Domingo de Sensibilização de Voluntários em Mis-

são (¶ 265.5)
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A Comissão de Auditoria e Avaliação (“Comissão”) do 
Conselho Geral de Finanças e Administração (“GCFA”) tem 
como principal função a avaliação da gestão �scal das agên-
cias e missões total ou parcialmente �nanciadas pela Igreja 
Metodista Unida. Esta função é apenas uma parte do dever 
�duciário da igreja geral e utiliza, de forma transparente, fun-
dos con�ados 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 quali�cações, independência, 
experiência e conhecimento de uma empresa de audito-
ria externa e contratar a melhor para examinar os registos, 
declarações �nanceiras e procedimentos de cada agência da 
igreja. A tarefa da Comissão é avaliar os dados e relatórios do 
auditor para determinar se existem quaisquer oportunidades 
de melhoria na transparência ou responsabilização �scal ou 
na e�ciência de cada agência. Esta empresa de auditoria re-
porta, directamente à Comissão, todos os dados que provêem 
da sua avaliação a 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 �scais da agência à es-
cala geral uma vez por ano, o auditor interno identi�ca áreas 
especí�cas dentro de uma agência para avaliação concentrada 
adicional ao longo do ano, e reporta à agência e à Comissão as 
oportunidades de melhoria relativamente às áreas avaliadas.

A consciência das obrigações �duciárias para a igreja 
geral e dos seus doadores deve ser continuamente reforçada 
pela Comissão de Auditoria e Avaliação, assim como a im-
portância da percepção e da realidade da transparência �nan-
ceira e operacional. A identi�cação de oportunidades para a 
melhoria de métodos para atingir estes objectivos, seguidos 
de acção rápida e e�caz, é fulcral para este esforço.

Funções de Auditoria Interna

A função de auditoria interna é efectuada pela empresa 
de contabilidade Lattimore, Black, Morgan & Cain, PC 
(“LBMC”). A empresa foi recomendada pela Comissão e 
aprovada pelo GCFA. A LBMC tem efectuado a função de 
auditoria interna desde 2012. A auditora interna reporta à 
Comissão. Esta relação de subordinação garante que a au-
ditoria interna possa continuar objectiva e independente na 
execução de auditorias. 

A função de auditoria interna é responsável por auditar 
as agências gerais e outras entidades a�liadas que recebem 

fundos da igreja geral. 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 e�cácia das 
operações e funciona como uma rede de segurança da orga-
nização para a conformidade com regras, regulamentos e, so-
bretudo, melhores práticas de negócio. O pessoal da agência 
geral envolvido nas auditorias internas durante o quadriénio 
expressaram o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela 
LBMC, pelo seu elevado nível de pro�ssionalismo e pelo 
contributo e excelente feedback dado à melhoria as operações 
�scais nas agências. Em 2018, a Comissão aprovou um novo 
contrato a quatro anos para continuar com a LBMC como 
empresa auditora interna até 2022. 

Empresa de Auditoria Externa

A empresa de auditoria pública certi�cada Cherry Bekaert 
tem efectuado serviços de auditoria externa para as agências 
gerais desde 2014. Os tesoureiros e os directores �nanceiros 
das agências gerais expressaram a sua gratidão pela qualidade 
do trabalho, pontualidade das auditorias e pro�ssionalismo do 
pessoal da Cherry Bekaert. Em 2018, a Comissão aprovou um 
novo contrato de dois anos com a Cherry Bekaert incluindo as 
auditorias do ano �scal de 2019.

Observações da Auditoria e Avaliação

O nível geral de controlo �nanceiro nas agências gerais 
é adequado e continua a melhorar. A Comissão gostaria tam-
bém de realçar três áreas que continuam a ter de merecer 
atenção por parte da Comissão, assim como do pessoal da 
agência durante auditorias internas e externas. 

Documentação Operacional Incompleta. A falta de 
procedimentos operacionais documentados continua a en-
fraquecer o nível geral de controlo nas agências. Isto acon-
tece especialmente naquelas agências que perderam os seus 
funcionários chave. Já se perdeu um grande conhecimento 
institucional e operacional porque vários processos operacio-
nais fulcrais não foram documentados. Embora o tempo seja 
crítico e limitado para todo o pessoal das agências, poupar-
se-á tempo e esforços com um plano e�caz de sucessão e 
documentação processual sempre que ocorrer transição de 
pessoal. 

Documentação Financeira Incompleta. Foram ano-
tados problemas na auditoria externa em algumas agências 
quanto à documentação adequada para classi�cação de activos 
�nanceiros, incluindo dotação de fundos, fundos permanen-
temente restringidos e designados pela direcção. A documen-
tação de classi�cação de activos e reconciliação de fundos re-
força os controlos internos e dará mais informação às decisões 

Relatório n.º 10
COMISSÃO DE AUDITORIA E AVALIAÇÃO
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da administração e da direcção. Foram feitas recomendações 
no sentido de disponibilizar essa documentação.

Rede Desprotegida e Aplicações de Internet. A rede 
desprotegida e aplicações de internet continuam a apresentar 
um risco signi�cativo para as agências gerais. À medida que 
cada vez mais se con�a nestas aplicações para gerir funções 
críticas de negócios, o risco associado a aplicações inseguras 
também aumenta. Têm sido feitas auditorias internas e exter-
nas para identi�car as principais áreas de vulnerabilidade e 
medidas correctivas foram implementadas. Este trabalho con-
tinuará à medida que surgem novas tecnologias e o respectivo 
feedback é dado para aumentar a segurança nesta área.

Auditorias de Áreas Episcopais

A coordenação da recepção das auditorias externas aos 
escritórios dos cargos episcopais está a ser feita pela Co-
missão da Agência Geral e Assuntos Episcopais do GCFA 
(“GAEM“). A �rma de auditoria interna da Comissão traba-
lha com a Comissão da Agência Geral e Assuntos Episcopais 
providenciando pareceres às auditorias. Quaisquer resulta-
dos/ observações são reportados à GAEM e Comissões de 
Auditoria e Avaliação.

Todos os escritórios têm de ter balanços �nanceiros au-
ditados. A opção de auditorias independentes ou a inclusão 
de um capítulo suplementar na auditoria da respectiva confe-
rência anual é aceitável. Apraz à Comissão referir que todas 
as auditorias de escritórios episcopais foram recebidas e ana-
lisadas para o ano �scal de 2018. Incluídos estão relatórios 
de quarenta e seis escritórios da conferência jurisdicional e 
dezanove dos escritórios episcopais da conferência central. 
Observaram-se algumas lacunas tanto nos controlos internos 

como na consistência da informação dada nos relatórios de 
auditoria. Foi dado comentários ao pessoal do escritório epis-
copal sempre que se observaram de�ciências, a �m de com-
pletar e efectuar relatórios precisos para o ano �scal de 2019. 

Além das auditorias de declarações �nanceiras externas, 
a Comissão solicitou à função de auditoria interna que real-
ize avaliações de processo e controlo interno a uma amos-
tra de escritórios episcopais jurisdicionais e de conferência 
central para os anos �scais de 2016-2018. O objectivo das 
avaliações tem sido garantir que estão em vigor os processos 
e controlos internos adequados nos escritórios episcopais (ou 
as conferências anuais relacionadas) para providenciar garan-
tias razoáveis de que as contribuições do Fundo Episcopal são 
gastas apenas para os efeitos propostos e não são utilizadas de 
forma indevida. Adicionalmente, as avaliações são uma opor-
tunidade para que a função de auditoria interna providencie 
formação ao pessoal do escritório sobre práticas de controlo 
interno saudáveis. Com base no feedback recebido do pessoal 
dos bispos e escritório episcopal relacionado (ou conferência 
anual), as avaliações foram um serviço útil por parte da audi-
toria interna. Além disso, um impacto positivo residual é que 
muitas das recomendações podem também ser implementa-
das pela conferência anual relacionada, o que irá fortalecer 
também os controlos internos das conferências. 

Próximas Actividades

A Comissão permanece comprometida em liderar a ig-
reja em termos de responsabilidade e transparência �scais. A 
Comissão trabalha continuamente com a sua �rma de audito-
ria interna para realizar avaliações de risco e gerir essas áreas 
onde possam existir falhas de auditoria interna.
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1. Taxas Fixas. As taxas �xas em qualquer dos fundos 
gerais devem ser pagas conforme despendidas dentro dos lim-
ites dos orçamentos aprovados. No entanto, o Conselho Geral 
de Finanças e Administração (“GCFA”) está autorizado a 
ajustar os montantes das taxas �xas 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 Contribuições. Todas as repartições 
dos fundos gerais da Igreja Metodista Unida devem ser pagas 
numa proporção de recebimentos brutos após o pagamento 
das taxas �xas.

3. Validade de Reclamações. O GCFA 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 Domingo Especial ou qualquer outro fundo 
geral, onde estes não estiverem especi�camente de�nidos ou 
determinados pela Conferência Geral.

4. Conformidade com Outras Acções da Conferência 
Geral. O GCFA 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 2020.

5. Despesas do GCFA. As contribuições de fundo geral 
do GCFA caem em duas categorias, como indicado no ¶ 805.6 
do Livro da Disciplina de 2016: 1) uma rubrica em proporção 
no orçamento de Fundo de Administração Geral; e 2) taxas 
�xas em certos outros fundos pelos quais o GCFA incorre em 
custos administrativos signi�cativos, proporcionais aos seus 
recebimentos estimados. O orçamento do GCFA é apresen-
tado no Relatório N.º 14.

6. Política de Despesas de Viagem e Reuniões para Co-
missões Especiais �nanciadas pelos Fundos Gerais. Qual-
quer comissão especial, grupo de estudo, comissão especial 
ou qualquer outro grupo especial criado pela Conferência 
Geral e �nanciado pelos Fundos Gerais da Igreja Metodista 
Unida devem ser sujeitos a relatório de viagens e despesas 
e aos requisitos de reembolso estabelecidos pelo GCFA. 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 actu-
ais durante o quadriénio, o resultado do cálculo pode ser um 
montante diferente a ser contribuído do que os montantes 
contidos nos relatórios publicados. Quando cada contribuição 
anual é determinada, o GCFA irá calcular o montante total a 
ser contribuído para cada um dos fundos gerais e para cada 
item do fundo, incluindo taxas �xas, em proporção directa 
com os montantes aprovados nos Relatórios numerados de 1 
a 7.

8. Consultores. Como parte da sua função de supervisão, 
o GCFA 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 Abril 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 GCFA tem a res-
ponsabilidade de estabelecer e conduzir as funções de audito-
ria interna para todas as agências que recebem fundos gerais 
da igreja (¶ 806.6). Todas as agências que recebem fundos ge-
rais da igreja são obrigadas a obedecer às políticas e práticas 
da contabilidade �scal estabelecidos pelo GCFA. A Comissão 
sobre a Auditoria e Avaliação deve monitorizar a conformi-
dade 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 de�nido nos ¶¶ 806.3, 806.4, 806.7, 806.11 e 806.12, 
o GCFA deve avaliar o plano de despesa proposto e as oper-
ações �nanceiras para cada agência que recebe fundos gerais 
da Igreja. Se o GCFA determinar que uma agência não está 
em conformidade com as provisões destes parágrafos, deverá 
proceder no âmbito das políticas estabelecidas nesse período.

Relatório n.º 11
DIRECTIVAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS GERAIS
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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 GCFA, 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 (“UMCom”), serve como agência 
promocional central para a promoção de fundos gerais da 
igreja através da igreja conforme previsto no ¶ 1806.12.

A Promoção está direccionada a Metodistas Unidos in-
dividuais e procura fomentar uma compreensão sobre como 
doar recursos �nanceiros 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 
bene�cia com o seu alcance partilhado.

A Interpretação está direccionada para a liderança de con-
ferências anuais, distritais e congregações locais. Providencia 

informação especí�ca sobre os fundos da igreja e incentiva os 
líderes a serem �éis na remessa de fundos para a conferência 
e para outras causas gerais de benevolência da igreja. A UM-
Com providencia recursos numa variedade de meios a serem 
utilizados pela liderança da conferência, pastores 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 �xa no orçamento dos fundos respec-
tivos. O UMCom, no seguimento de consulta com a agência 
geral responsável pela administração do fundo, recomenda 
que o orçamento anual de montantes de taxas �xas sejam su-
jeitas a aprovação pelo GCFA. Para 2021-2024, os itens de 
taxas �xas totalizam 2 472 114 $, uma diminuição de 19,7por 
cento comparado com o quadriénio de 2017-2020. 

Em 2021-2024, como no quadriénio anterior, uma única 
rubrica de recurso pode interpretar ou promover vários fun-
dos. A UMCom irá promover todos os fundos gerais reparti-
dos que utilizam dinheiros providenciados pelas taxas �xas 
para o Fundo de Serviço Mundial, assim como todos os outros 
dinheiros da sua parte do Fundo de Serviço Mundial. Nesses 
casos, a UMCom está autorizada a designar custos para esses 
itens dentre os fundos incluídos nos recursos particulares.

Não são retirados nenhuns fundos promocionais das ofer-
tas gerais do Avanço Especial ou das ofertas do Serviço Espe-
cial Mundial, excepto 947 240 $ para promoção do Avanço, 
uma diminuição de 20,4 por cento de 2017-2020. Qualquer 
custo de promoção destes fundos é totalmente suportado por 
agências de administração ou de quaisquer outros fundos 
aprovados pela Conferência Geral.

O calendário dos montantes autorizados para o programa 
e recursos de interpretação de benevolência para o quadriénio 
2021-2024 está patente nas tabelas que se seguem: 
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Resumo executivo 

O Livro da Disciplina, ¶ 807.12a, requer que o Conselho 
Geral de Finanças e Administração (“GCFA”) “reúna de to-
das as agências gerais, em intervalos e no formato que de-
termine, informações referentes a remuneração de salários e 
igualdade de pagamentos e número de empregados da agên-
cia”. Anualmente, a Comissão sobre Políticas e Práticas do 
Pessoal (“CPPP”) do GCFA, segundo o ¶ 807.12b, apresenta 
recomendações ao GCFA 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

Durante 2017, o CPPP facilitou e a�rmou o trabalho de 
um Estudo de Compensação abrangente, o que resultou na 
criação das Orientações de Administração Salarial, um novo 
processo de avaliação de cargo, famílias de cargos e uma nova 
estrutura salarial. A �loso�a de compensações e os processos 
de avaliação estabelecidos cobrem todo o pessoal de todas as 
agências gerais que recebem fundos da igreja geral. 

A igualdade salarial é uma a�rmação 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 
realizado em 2017. Como resultado desse estudo, foi dada 
grande ênfase na igualdade da raça, género e étnica. 

A CPPP manteve o seu compromisso de analisar an-
ualmente e avaliar as estruturas salariais internas e práticas. 

Como resultado destas avaliações, foram realizados pequenos 
ajustes incrementais à escala salarial. Será realizada uma 
avaliação da estrutura de compensação a cada ano para de-
terminar se a estrutura tem de ser ajustada com base no custo 
de vida. Essa análise considerará não só os salários como os 
pacotes de benefícios. Adicionalmente, em 2018, o CPPP 
implementou uma Sub-Equipa de Equidade Salarial para ga-
rantir que não ocorre discriminação no sistema de de�nição 
salarial. Esta equipa irá avaliar anualmente os dados de com-
pensação de todas as agências gerais que recebem fundos da 
igreja geral para garantir que não ocorre desigualdade racial, 
de género, e étnica. As conclusões da avaliação da Sub-Eq-
uipa de Equidade Salarial serão enviadas ao CPPP e Conselho 
do GCFA. 

A adopção destas recomendações para uma �loso�a de 
compensações global e o processo de avaliação validaram 
as nossas crenças do valor humano e igualdade entre as pes-
soas para todos os que são empregados nas agências da igreja 
geral. 

Recomendações

1. A Conferência Geral rea�rma 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 reportar 
problemas eventualmente ligados a igualdade de salários den-
tro e em toda a igreja geral.

3. O GCFA deve obter da sua Comissão sobre Políticas 
e Práticas de Pessoal recomendações relacionadas com a �-
loso�a de compensações e estrutura que atinja as metas de 
igualdade salarial.

Relatório n.º 12
IGUALDADE DE SALÁRIOS NAS AGÊNCIAS GERAIS  

DA IGREJA METODISTA UNIDA
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Proposta de Revisão de  
Porção do Plano IMU

 A Conferência Geral de 2016 enviou três petições 
(60945, 60946, 60947) para a Mesa Conexional (“CT”), a 
Comissão Permanente sobre Assuntos da Conferência Cen-
tral (“Comissão Permanente”) e GCFA. Cada uma destas pe-
tições representou uma porção da proposta de “Revisão do 
Plano IMU”:

• A 60945 teria revisto o estado de membro das agências 
gerais;

• A 60946 teria modi�cado os deveres da Mesa Con-
exional, incluindo conferir-lhe a função de eleger os 
secretários-gerais das agências de programa gerais; e

• A 60947 teria alterado o estado de membro do GCFA e 
o seu Comité Sobre Auditoria e Revisão.

Em relação à petição 60945, a Conferência Geral de 2016 
ordenou que a CT, a Comissão Permanente sobre Assuntos 
da Conferência Central e GCFA “considerassem os seguintes 
problemas em relação à petição original”:

As responsabilidades básicas das juntas para as agên-
cias gerais incluem, mas não estão limitadas ao seguinte:

a. seleccionar o secretário-geral;
b. apoiar e avaliar o secretário-geral;
c. garantir o planeamento e�caz;
d. monitorizar e fortalecer programas e serviços;
e. garantir recursos �nanceiros adequados;
f. proteger activos e providenciar gestão �nanceira 

adequada;
g. garantir integridade legal e ética;
h. melhorar a posição pública da agência.
As seguintes disposições regerão a nomeação. . . 

Para a petição 60946, a Comissão Permanente sobre 
Assuntos da Conferência Central e GCFA considerariam:

P. 713 Eleição dos Secretários-Gerais das Agências. O 
Secretário-Geral de cada conselho de programa geral que 
é responsável para estar na Mesa Conexional será eleito 
quadrienalmente através de voto do conselho da agência 
incluída . . . 

3. No exercício da sua responsabilidade, indicada no 
§2 deste texto, a Mesa Conexional terá a autoridade duran-
te o quadriénio de 2017 até 2020 de trabalhar com todos os 
programas e agências administrativas e órgãos conexion-
ais, para incluir secretários-gerais da Igreja Metodista Uni-
da para planear e implementar a reestrutura geral e reor-
ganização aprovada pela Conferência Geral de 2016 para 
aquelas agências e órgãos. Um dos objectivos é garantir 
que os ministérios críticos e importantes estão funcionais 
e avançam adequadamente.

P. 905 Objectivos. As funções essenciais da Mesa 
Conexional são . . .

A Conferência Geral de 2016 não providenciou direcção 
especí�ca relativamente à petição 60947. A linguagem acima 
citada para as petições 60945 e 60946 é retirada directamente 
do que foi impresso no Daily Christian Advocate.

A CT, a Comissão Permanente sobre Assuntos da Con-
ferência Central e o GCFA analisaram estas três referências. 
Dado que a Conferência Geral de 2016 decidiu não adoptar 
qualquer porção da proposta do Plano IMU Revisto e exist-
irem debates sobre outras questões dentro a denominação 
que teriam impacto nos tópicos referidos nas petições, a CT, 
a Comissão Permanente e GCFA recomendam que não seja 
tomada qualquer acção relativamente às três referências. 

Tradução do Livro da Disciplina

A Conferência Geral de 2016 referiu a petição 60591 ao 
GCFA e à Casa Publicadora Metodista Unida (“UMPH”). 
Esta petição teria modi�cado o ¶ 1637 da seguinte forma:

¶ 1637. Serviço de toda a Igreja Metodista Unida—
Deverá existir um sistema completo e coordenado de lite-
ratura publicado pela junta para toda a Igreja Metodista 
Unida, incluindo a tradução, publicação e distribuição do 
Livro de Disciplina em todas as línguas o�ciais da Confe-
rência Geral. Esta literatura . . .

A frase “línguas o�ciais da Conferência Geral” não se 
encontra actualmente na Disciplina ou no Plano de Organi-
zação da Conferência Geral. A lógica incluída com a petição 
mencionava “as línguas o�cialmente faladas na Conferência 
Geral”.

Relatório n.º 13
REFERÊNCIAS DE CONFERÊNCIAS  

GERAIS ANTERIORES



De acordo com o ¶ 511.4c, a Edição Antecipada do Daily 
Christian Advocate tem de ser providenciada em Inglês, Fran-
cês, Português e Suaíli (tal como certas parte do Daily Chris-
tian Advocate). Adicionalmente, o Plano de Organização 
adoptado pela Conferência Geral de 2016, na Parte VI.A.1 
(“Línguas da Conferência Geral”) menciona Inglês, Francês, 
Português, Suaíli, Alemão, Russo, Espanhol e Coreano. Não 
é claro que línguas foram contempladas nesta petição. Assim, 
foram de�nidas as estimativas de custo por língua:

Novas Traduções (Francês, Português, Suaíli, Alemão, 
Russo, Tagalog)

• Tradução inicial: 89 000 $ cada**
• Processamento/preparação do texto: 5000 $ cada
• Custos administrativos (20% dos custos): 19 000 $ cada
• Contingência (15% dos custos): 14 000 $ cada
• Custo total por língua: Aproximadamente 127 000 

$ cada 

Traduções para Coreano e Espanhol
• Tradução inicial: 17 500 $ cada**
• Processamento/preparação do texto: 4500 $ cada
• Impressão e Distribuição: 8000 $ cada
• Custos administrativos (20% dos custos): 6000 $ cada
• Contingência (15% dos custos): 4000 $ cada
• Custo total por língua: Aproximadamente 40 000 $ 

cada 

**A tradução inicial inclui o custo de tradução por pala-
vra, edição, revisão, controlo de qualidade, código XML, for-
matação e edição de produção usando o mesmo ou um serviço 
de tradução similar, pessoal adicional e processos utilizados 
na criação do ADCA, DCA e a Disciplina em Inglês. Podem 
ser possíveis métodos de tradução e produção alternativos, in-
cluindo a utilização de tradutores voluntários sob supervisão 
local para gestão e controlo de qualidade sob iniciativa de 
cada conferência central, a custos reduzidos.

Relativamente à potencial tradução da Disciplina, o 
GCFA e UMPH fazem as seguintes recomendações:

• A tradução da Disciplina em línguas especí�cas deve 
ser adiada até o trabalho de criação do Livro de Dis-
ciplina Geral estar concluído. A UMPH e GCFA irão 
trabalhar em conjunto para formular mais informações 
sobre �nanciamento e logística para comunicar à Con-
ferência Geral de 2024.

• Ao preparar legislação futura relativamente à tradução 
da Disciplina, estipular as línguas especí�cas adicionais 
às quais a legislação corresponde irá ajudar no planea-
mento, orçamento e implementação.

• Devem ser realizadas disposições para impressão e dis-
tribuição das traduções que não em Inglês, Espanhol 
e Coreano por cada conferência central relevante, de 
modo a corresponder os métodos de produção, entrega 
e decisões com necessidades locais e reduzir os custos 
associados.

Fórmula para Contribuições

A Conferência Geral de 2012 adoptou o Relatório n.º 8 
do GCFA que indicava: “O GCFA compromete-se a estudar 
as implicações da implementação de uma fórmula de contri-
buição 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 Conferência 
Geral de 2016”. Durante o quadriénio 2013-2016, o GCFA 
formou um comité especial, compreendido por um tesoureiro 
da conferência anual de cada jurisdição e alguns membros da 
Junta do GCFA de modo a cumprir essa directiva.

O comité especial analisou diferentes opções para 
uma fórmula com base no rendimento, mas concluiu que é 
necessária análise e informação adicionais. Foi acordado que 
a análise continuaria para o quadriénio de 2017-2020.

Devido a outras dinâmicas na denominação, o GCFA 
formou uma equipa de Sustentabilidade de Contribuições 
para analisar vários aspectos do processo de contribuição. A 
Equipa decidiu que a análise de contribuição com base no 
rendimento deveria ser adiada, mas chegou a uma conclusão 
que ecoou uma sugestão efectuada pelo comité especial du-
rante o quadriénio anterior — isto é, a retirada do factor “i” da 
actual fórmula de contribuição. 
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O Conselho Geral de Finanças e Administração (“GCFA”) 
preenche uma ampla diversidade de responsabilidades de 
supervisão dentro da Igreja Metodista Unida. A despesa do 
GCFA suporta vários processos e actividades mandatados 
pelo Livro da Disciplina de 2016, e são de natureza exclu-
sivamente �nanceira. A receita prevista do GCFA de fundos 
da igreja geral para o quadriénio 2021-2024 é de 20 624 400 
dólares, representando um aumento de 5 196 420 dólares ou 
20,1 por cento, comparado com o quadriénio de 2017-2020. 
O �nanciamento advém fundamentalmente do Fundo de Ad-
ministração Geral, Fundo de Serviço Mundial e Fundo Epis-
copal, representando no conjunto 96 por cento do orçamento 
total. Os ministérios administrativos do GCFA mandatados 
pelo Livro de Disciplina de 2016 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 tesoura-
ria que recebem fundos da igreja geral (¶ 806.4);

4. Coordenação dxe auditorias externas para todas as 
agências e tesourarias que recebem fundos da igreja ge-
ral (¶ 806.5);

5. Manutenção da função de auditoria interna para reali-
zar auditorias das agências e tesourarias da igreja geral  
(¶ 806.6);

6. Realização de várias responsabilidades �scais, como 
contabilidade dos fundos gerais, GCFA, Fundação da 
Igreja Metodista Unida, Fundo Permanente, Conselho 
de Fiduciários, algumas outras agências de igrejas ge-
rais, e pode realizar todas as responsabilidades pela pre-
paração de folhas de pagamento de salários, transacções 
bancárias e cheques para todas as agências gerais que 
recebem fundos da igreja geral (¶ 806.7);

7. Garantir que nenhuma junta, agência, comissão, co-
mité ou conselho despende fundos de maneira a violar 
os compromissos expressos da Igreja Metodista Unida  
(¶¶ 806.9-.11);

8. Servir como �duciário 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 fun-
dos gerais, incluindo a gestão de um conjunto de inves-
timento para as agências da igreja geral (¶ 806.12);

11. Manter um serviço de planeamento consultivo de via-
gens 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 o�cinas, criar normas pro�ssionais, cer-
ti�cações, recursos de informação e apoio ao pessoal  
(¶¶ 807.18);

14. Supervisão de um programa de seguros para a denomi-
nação (¶¶ 807.19); 

15. Auxiliar na preparação para e na gestão da Conferência 
Geral (¶ 807.20); e

16. Administrar o Fundo Episcopal (¶ 818). 

Além dos mandatos do Livro da Disciplina de 2016, o 
GCFA, 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 que incluem 
software de contabilidade e �nanceiro, criação de bases 
de dados e manutenção, e um sistema online para ras-
trear 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 �scal 
e outras áreas de consulta jurídica;

4. Serviços de dados, incluindo sistemas que permitem 
o envio electrónico de dados para o GCFA a partir de 
conferências anuais, e uma ferramenta online dando as 
informações públicas gerais e estatísticas sobre a con-
exão 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 
(“GCFA”), por acção da Conferência Geral de 1972, fun-
ciona como Junta de Curadores da Igreja Metodista Unida 
e como sucessor para as suas entidades precedentes. Nesta 
valência, o GCFA providencia a gestão de valores que tenham 
sido doados à Igreja Metodista Unida como parte do Fundo 
Permanente (Livro da Disciplina, ¶  807.3) ou que sejam 
geridos pela Junta de Curadores para benefício de ministérios 
especi�cados. 

O GCFA mantém registos de todas as receitas distribuí-
veis recebidas em nome tanto da Junta de Curadores como do 

Fundo Permanente. O Fundo Permanente �nancia o Fundo de 
Serviço Mundial do seu rendimento distribuível como a�r-
mado em sucessivas Conferências Gerais. No período de qua-
tro anos entre 2016 e 2019, o Fundo Permanente entregou ao 
Fundo de Serviço Mundial um total de 2 238 507 dólares. Daí 
que o Fundo Permanente tenha continuado a ajudar a subscre-
ver a missão e a extensão da Igreja Metodista Unida.

O GCFA recomenda que uma porção das distribuições 
do Fundo Permanente possa ser parte dos recebimentos do 
Fundo de Serviço Mundial para distribuição durante o qua-
driénio de 2021-2024.

Relatório n.º 15
RECEITA DA JUNTA DE CURADORES  

E DO FUNDO PERMANENTE
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Relatório n.º 16
RELATÓRIO DA SEDE DE AGÊNCIAS GERAIS/ 

 LOCALIZAÇÃO DE PESSOAL

Historial e Mandato

Através do ¶ 807.6 do Livro da Disciplina, a Conferên-
cia Geral atribuiu ao Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração (“GCFA”) 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. O [GCFA] 
considerará os planos de qualquer agência geral que pro-
ponha a aquisição ou a venda ou edi�cação 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.

Procedimento

O parágrafo 807.7 requer que o GCFA “[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 GCFA analise todas as propostas e outras 
informações relevantes, incluindo as contribuições da Mesa 

Conexional, fazendo depois uma recomendação à Junta do 

GCFA para esta acção.

Actividade Relativa à Relocalização de Sede/
Pessoal

Durante o quadriénio 2017-2020, o GCFA recebeu uma 

proposta em nome da Junta Geral de Educação Superior e 

Ministério (“JGESM”) e do Conselho Geral de Discipulado 

(“Ministérios de Discipulado”) relativamente à potencial 

venda do Kern Building, que é ocupado conjuntamente por 

duas agências gerais em Nashville, Tennessee. Historica-

mente, o Kern Building alojou todos os funcionários JGESM 

e alguns funcionários dos Ministérios do Discipulado. O 

JGESM está actualmente a avaliar as suas opções de trans-

ferência caso ocorra uma venda do Kern Building. Após ouvir 

os representantes das duas agências, o Conselho do GCFA 

determinou o seguinte:

O GCFA apoia o lançamento o�cial do esforço conjun-

to do Conselho Geral de Educação Superior e Ministério e 

os Ministérios de Discipulado a avaliar e recomendar um 

futuro para o Kern Building e as suas parcelas associadas, 

com um plano claro de implicações a longo prazo para es-

sas duas agências.
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Assim que estiver em vigor um plano com infor-
mações especí�cas, o comité irá rever essas informações e 
tomar uma acção �nal.

Relatório de Propriedade das Sedes

O Relatório de Propriedade das Sedes é resumido noutro 
Relatório para a Conferência Geral do GCFA 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 também 
apresentados nesse relatório.

Recomendações

O GCFA recomenda que a localização dos outros edifí-
cios da sede e pessoal das agências gerais da Igreja Metodista 
Unida continuem nas suas localizações actuais durante o qua-
driénio 2021-2024. Esta recomendação é contingente sobre 
quaisquer acções da Conferência Geral que possam afectar as 
localizações das sedes da agência.

Relatório n.º 17
A FUNDAÇÃO DA IGREJA METODISTA UNIDA 

GESTÃO DE INVESTIMENTO
Progresso na Face da Mudança

A Gestão da Investimento da Fundação da Igreja Meto-
dista Unida (“Gestão de Investimento da Fundação”/”FIM”) 
irá celebrar o seu vigésimo ano de crescimento enquanto mi-
nistério da igreja em 2019. A missão da FIM é criar oportuni-
dades de crescimento e vitalidade em toda a igreja. O conse-
lho fundador da FIM de�niu direcção e política para executar 
este mandato através de: 1) um programa de investimento 
multifacetado 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 co-
labora com agências Metodistas Unidas e organizações que 
estabeleceram agora vinte e cinco esforços de dotação até à 
data, para a e�cácia �nanceira futura de ministérios de agên-
cias e organizações. 

Uma Estação de Mudança: A Fundação da Igreja Me-
todista Unida foi criada em 1999 enquanto fundação sem �ns 
lucrativos apoiando a conexão da Igreja Metodista Unida. 
Ao longo das duas décadas seguintes, o nosso foco moveu-
-se para se tornar mais como um parceiro para a gestão de 
investimento dos activos dos nossos parceiros e menos um 
recurso para ajudá-los a obter esses activos junto dos doado-
res. Devido a esta mudança estratégica, o Conselho de Gestão 
de Investimento da Fundação decidiu que seria bené�co um 
nome mais preciso. Em 2018, a Fundação da Igreja Meto-
dista Unida mudou o nome para Gestão de Investimento da 
Fundação da Igreja Metodista Unida, habitualmente Gestão 
de Investimento da Fundação ou FIM. Este nome descreve 

adequadamente a função que detemos enquanto parceiro 
das fundações, agências, organizações e dotações da Igreja 
Metodista Unida. Apesar do nome ter mudado, o nosso com-
promisso em providenciar oportunidades de investimento de 
classe mundial continua igual. 

Dotações: A Gestão de Investimento da Fundação ini-
ciou e está a aumentar os vinte e cinco 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. Os esforços de dotação que 
chegam à FIM para os seus serviços e administração são tes-
temunho da con�ança e �abilidade 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�ciado. Quase 
2,5 milhões de dólares estão actualmente à disposição para 
�nanciar os futuros ministérios com dotações que não teriam 
sido dadas sem este ministério vital.

Gestão de Fundos: O programa de gestão de fundos da 
FIM continua a ter um desempenho de investimento superior 
e também testemunho de responsabilidade social. A Gestão 
de Investimento da Fundação providencia muitas estratégias 
de investimento, desde a protecção do capital até estratégias 
de crescimento. Apesar da maioria dos participantes escolhe-
rem enfatizar o capital seguro em operações de valorização, 
dividendo e rendimento de juros, temos a capacidade de criar 
um portefólio que esteja adequado às necessidades de longo 
prazo do participante. O objectivo principal na gestão de in-
vestimento para activos de participantes da FIM é obter uma 
receita actual consistente com a conservação do poder de com-
pra do investimento principal. No horizonte do investimento 



de longo-prazo (dez anos ou mais), o objectivo para o retorno 
do investimento é ir ao encontro ou exceder o retorno neces-
sário para �nanciamento de programas estratégicos conforme 
de�nido na missão da FIM e declarações de visão. 

O programa de gestão de fundos da FIM é concebido 
para minimizar a perda e a manter o valor durante os períodos 
de baixa de mercado. As condições de mercado de 2016 até 
ao presente serviram para justi�car as decisões do Comité de 
Investimento da FIM a este respeito. Em 2018, os Directores 
do Conselho de Gestão de Investimento da Fundação votaram 
para a criação de uma série de fundos que irão seguir os vários 
índices. Isto permitirá que a FIM diversi�que os nossos por-
tefólios, criando mais oportunidade para crescimento a longo 
prazo. O Conselho de Directores da FIM continua a bene�-
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 FIM incluiu �ltros sociais nas suas po-
líticas de investimento e aplica-os para ampliar os princípios e 
as políticas nos Princípios Sociais Metodistas Unidos. A FIM 
continua a expandir o seu ministério de investimento social-
mente responsável através da avaliação de portefólio e advo-
cacia dos accionistas. A FIM apresentou, individualmente e 

em conjunto, resoluções junto de corporações para conseguir 
uma mudança comportamental corporativa em áreas de diver-
sidade dos membros do conselho, relatórios de Oportunidade 
Equitativa de Emprego, redução da violência de jogos de ví-
deo, redução de emissão de gases com efeito de estufa e a 
luta contra o trá�co de seres humanos. A FIM tem sido uma 
participante signi�cativa no diálogo junto da administração 
de grandes empresas sobre iniciativas de alteração climática. 
A FIM também negociou melhores compromissos sobre di-
versidade em políticas de conselhos relativamente a pessoas 
de cor e mulheres.

A Gestão de Investimento da Fundação continua a agra-
decer pela oportunidade de ser um participante crescente no 
ministério da administração para apoiar a igreja. Mantendo 
sempre o foco principal no crescimento e mordomia a nível 
dos membros das nossas igrejas locais, a FIM ambiciona 
construir uma base �nanceira forte para futuros ministérios 
denominacionais que procuram erradicar a pobreza, formar 
líderes, vitalizar congregações e garantir saúde e integridade 
para todas as pessoas em todo o mundo. A liderança da FIM 
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 
(“GCFA”) para que disponibilizasse um “programa de se-
guros abrangente [propriedade e responsabilidade] da igreja”. 
A Conferência Geral voltou à questão de seguro de proprie-
dade e responsabilidade em 1992, quando pela primeira vez às 
juntas 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. . . . O conselho de-
verá incluir no seu relatório à Conferência do Cargo os 
resultados da sua análise e quaisquer recomendações que 
pense ser necessárias. (Consultar ¶ 2533.2, Livro da Dis-
ciplina 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 �m 
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, �cou claro que uma empresa de 
seguros cativa de um único membro poderia providenciar 
poupanças adicionais e �exibilidade para bene�ciar igre-
jas locais, conferências anuais e agências gerais. 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 fundiu-se com a sua anteces-
sora (UMPACT), reunindo o capital investido em ambas as 
empresas. 

Em 2018, o GCFA e o conselho de directores da UMI 
determinaram que as perdas operacionais contínuas e a neces-
sidade signi�cativa de adição de capital tornaram necessário 
descontinuar a utilização da UMI enquanto seguradora cativa. 
A UMI chegou a acordo com a AmVenture Insurance Agency 
para providenciar cobertura às igrejas em termos de seguro 
total usando as melhores Seguradoras A.M. A 1 de Janeiro de 
2019, a AmVenture começou a segurar as igrejas através do 
recém-formado Programa de Seguros Metodista Unido (Pro-
grama UMI). Como resultado, a UMI já não está exposta ao 
risco segurador e não tem necessidade de obter capital para 
�nanciar a sua seguradora cativa.

Em 2018, a Agência Seguradora Metodista Unida 
(UMIA) foi criada para facilitar a operação do Programa 
UMI. Uma porção dos prémios de apólice efectuados através 
do Programa UMI são retidos pela UMIA.

Missão

A única missão da UMI é proteger a propriedade e os 
ministérios da Igreja Metodista Unida.

O “negócio” da UMI é oferecer acesso a uma cobertura 
de seguros ampla com su�cientes limites para cobrir perdas 
de propriedade e reclamações de responsabilidade no actual 
ambiente litigioso, e estabilizar (e por �m reduzir) o custo de 
seguros ao utilizar o poder de compra combinado das igrejas 
na conexão Metodista Unida. 

O nosso ministério inclui usar o rendimento 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 da igreja geral para obter veri�cações 
ao nível dos membros do clero e voluntários. A UMI trabalha 
com a AmVenture, os seus parceiros seguradores, e peritos 
na igreja para providenciar acesso a programas de gestão de 
risco e informação para ajudar as igrejas locais no estabeleci-
mento de políticas e programas concebidos para proteger pes-
soas, propriedade e aspectos �nanceiros.

 Como gestores dos recursos �nanceiros da denominação, 
a igreja local e os �duciários da conferência anual têm o dever 
de se focarem nos custos da cobertura porque a compra de se-
guros é “uma transacção comercial”. No entanto, como mor-
domos estamos também obrigados a garantir que as nossas 
igrejas tenham limites de cobertura su�cientes para responder 
na eventualidade de perdas e para reconhecer a importância 
de recursos especí�cos da denominação e formação na pre-
venção de prejuízos.

Avançando

A disponibilidade dos programas de seguros patrocinados 
pelo GCFA criou as fundações para um novo entendimento de 
seguros como ferramenta para vivenciar “a mordomia ligada 
à con�ança”. De�nimos, 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 seguradora sem �ns lucrativos detida 

pelo Conselho Geral de Finanças e Administração)



• A UMI ofereceu limites e coberturas anteriormente in-
disponíveis, forçando o mercado comercial a melhorar 
as suas ofertas para que correspondam às nossas.

• A UMI envolveu algumas conferências anuais e o GCFA 
na criação de níveis mínimos de seguros necessários 
para as juntas de curadores da igreja local usarem para 
avaliar se uma igreja tinha cobertura de seguros su�ci-
ente.

• A presença da UMI no mercado de seguros de proprie-
dades e responsabilidade civil bene�cia toda a denom-
inação.

De modo a ser útil ao maior número de igrejas possível, o 
Programa UMI planeia expandir o número de prestadores que 
representa. Estes prestadores irão incluir aqueles dedicados 
a servir o mercado da igreja e outros prestadores que provi-
denciam coberturas especiais para riscos difíceis de segurar e 
linhas de especialidade. Com a eliminação do risco de perdas, 
a UMI estará mais bem posicionada para providenciar servi-
ços e recursos adicionais a igrejas locais, conferências anuais 
e agências da igreja geral.
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Relatório n.º 19
ESPECIAIS DO SERVIÇO MUNDIAL 

 
De�nição do Programa

O Livro da Disciplina de 2016 de�ne um Serviço Mun-
dial Especial como “uma contribuição �nanceira 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 [“GCFA”] e pela Mesa Conex-
ional). Os projectos do Serviço Mundial Especial estão indi-
cados abaixo com os respectivos recibos:

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 GCFA tem a responsabilidade de receber e distribuir os 
fundos das Ofertas do Serviço Mundial Especial.
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Cuidar Daqueles que Servem

Em Julho de 2016, a Junta Geral Pensões e Benefícios 
de Saúde recebeu uma nova designação - Wespath Bene�ts 
and Investments (Wespath) - para re�ectir melhor o nosso tra-
balho e missão como agência geral da Igreja Metodista Unida 
(IMU). 

• Wes - reconhece e honra John Wesley; e
• Path - refere-se ao nosso objectivo de proporcionar aos 

participantes e aos clientes institucionais um caminho a 
seguir, para atingir objectivos de reforma, bem-estar e 
investimento.

Temos servido a IMU desde 1908. A nossa missão é 
cuidar daqueles que servem, proporcionando serviços de in-
vestimentos e benefícios que honrem a missão e os princípios 
da IMU. A Wespath administra planos e serviços de benefícios 
de reforma, saúde, invalidez e morte em nome de mais de 
100 000 pessoas (“participantes”) em todo o mundo, inclu-
indo clérigos activos e reformados, funcionários leigos e os 
seus familiares. A Wespath e a sua subsidiária Wespath Insti-
tutional Investments fazem a gestão de investimentos a mais 
de 130 instituições a�liadas à Igreja Metodista Unida. 

Investimento Sustentável Apoia o Papel 
Fiduciário da Wespath

A Wespath é, em primeiro lugar, uma �duciária. O Livro 
de Disciplina ¶ 1504.14 exige que as actividades �duciárias 
da nossa agência sejam “exclusivamente do interesse dos 
participantes e bene�ciários e com o objectivo exclusivo de 
proporcionar benefícios aos participantes e aos seus bene�-
ciários”. Assumimos essa responsabilidade com integridade e 
humildade. A Wespath investe de uma forma sustentável e re-
sponsável, que busca criar valor a longo prazo para os partic-
ipantes e clientes institucionais, mantendo os valores da IMU 
e fazendo um impacto positivo no ambiente e na sociedade. 

A abordagem de investimento da Wespath Evitar-Envolv-
er-Investir promove a sustentabilidade de activos �nanceiros 
e recursos ambientais; defende exclusões éticas associadas a 
bebidas alcoólicas, produtos provenientes do tabaco, entre-
tenimento adulto, armas, jogos de azar e instalações correc-
cionais de operação privada; e exerce uma gestão dos custos 
operacionais, permitindo retornos favoráveis.

Entre os Maiores Investidores 
Denominacionais dos E.U.A.

A Wespath posiciona-se consistentemente entre os 
maiores fundos de pensão religiosos nos EUA, com quase 
22 mil milhões de dólares americanos em activos sob a sua 
gestão, à data de 31 de Dezembro de 2018.

Custo das Operações

A Wespath não recebe fundos gerais da igreja para apoiar 
as suas despesas de operação. Com um compromisso perante 
a nossa responsabilidade administrativa e a nossa obrigação 
como �duciários de planos, esforçamo-nos continuamente 
por melhorar as e�ciências operativas. 

Destaques do Quadriénio 2017-2020

Investindo para o Futuro

• Lançou o nosso conjunto de fundos Social Values 
Choice para participantes e investidores que têm um 
foco maior no desempenho ambiental e social das em-
presas. 

• Investiu mais de 2 mil milhões de dólares americanos 
em projectos de habitação a preços acessíveis e desen-
volvimento comunitário, incluindo mais de 52 000 uni-
dades habitacionais a preços acessíveis em todos os 50 
estados dos EUA; investimentos em micro-�nanças em 
quatro continentes, centros de acolhimento para pessoas 
sem-abrigo e centros de saúde.

Vitalidade da Igreja Global

• Os esforços de angariação de fundos apoiados pelos lí-
deres da Wespath e da IMU nos quadriénios anteriores 
criaram uma dotação de 25 milhões de dólares america-
nos para as pensões das conferências centrais. Os gan-
hos com investimentos permitiram a distribuição de 9,5 
milhões de dólares americanos (de 1 de Janeiro de 2007 
a 30 de Junho de 2019), apoiando mais de 3100 refor-
mados e cônjuges sobreviventes em 69 conferências de 
África, Filipinas e Eurásia. 

Colaboração em toda a IMU

• Proporcionámos análise �nanceira à Comissão sobre o 
Caminho a Seguir (Commission on a Way Forward, CWF) 
e ao Conselho dos Bispos sobre os impactos das propostas 
da CWF à Sessão Especial da Conferência Geral. 

Relatório Quadrienal da Junta Geral de Pensões e  
Benefícios de Saúde (Wespath) 

Resumo do Relatório Um: Perspectiva Geral



• Colaborámos com os líderes da IMU através do Grupo 
Consultivo para a Mesa Conexional, criando uma estru-
tura de conferência e governança regional nos EUA para 
assuntos e planos de benefícios centrados nos EUA. 

• Em alinhamento com a Resolução 8008 (Grupo de 
Trabalho sobre Israel e Palestina): Participámos activa-
mente do diálogo com outros líderes e agências da IMU, 
bem como líderes não metodistas, em esforços contín-
uos para uma paz justa e duradoura no Médio Oriente. 
Além disso, buscámos oportunidades de investimento 
que possam ter um impacto positivo nos territórios pal-
estinos, incluindo o apoio a projectos de energia solar 
na Cisjordânia.

Promoção da Saúde e Vitalidade

• Ampliámos as ofertas de assistência médica e �exibili-
dade para clérigos activos e reformados e funcionários 
leigos. 

Participação dos Líderes da Igreja

• Continuámos a nossa parceria com a Junta Geral de En-
sino Superior e Ministério (JGESM), a Associação Na-
cional de Fundações Metodistas Unidas (ANFMU) e a 
Lilly Endowment para abordar os desa�os económicos 
enfrentados pelos líderes pastorais. 

• Lançámos o nosso Conselho Consultivo para Jovens 
Líderes para melhor servir os jovens líderes da igreja.

Reconhecimento Externo

• Obtivemos uma classi�cação A+ em 2018 e 2017 pelos 
Princípios para o Investimento Responsável das Nações 
Unidas pela nossa abordagem à estratégia e governação 
em investimentos sustentáveis.

• Honrados pela ChildServ (agência de serviço social) 
pela década de apoio às crianças.
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Cuidar Daqueles que Servem

Em Julho de 2016, a Junta Geral Pensões e Benefícios de 
Saúde recebeu uma nova designação — Wespath Bene�ts and 
Investments (Wespath) — para re�ectir melhor o nosso traba-
lho e missão como agência geral da Igreja Metodista Unida 
(IMU). O nome Wespath foi criado com dois elementos prin-
cipais em mente:

• Wes - reconhece e honra John Wesley; e
• Path - refere-se ao nosso objectivo de proporcionar aos 

participantes e aos clientes institucionais um caminho a 
seguir, para atingir objectivos de reforma, bem-estar e 
investimento.

Temos servido a IMU desde 1908. A nossa missão é cuidar 
daqueles que servem através da disponibilização de serviços de 
investimentos e benefícios que honrem a missão e princípios da 
Igreja Metodista Unida. A Wespath administra planos e serviços 
de benefícios de reforma, saúde, invalidez e morte em nome de 
mais de 100 000 participantes em todo o mundo, incluindo clé-
rigos activos e reformados, funcionários leigos, cônjuges sobre-
viventes e dependentes. Estes planos e serviços ajudam a apoiar 
o bem-estar pessoal e �nanceiro dos clérigos e funcionários da 
igreja durante as transições da vida e de maneira alinhada com 
os valores da IMU. A Wespath e a sua subsidiária Wespath Insti-
tutional Investments fazem a gestão de investimentos a mais de 
130 instituições a�liadas à Igreja Metodista Unida. 

Durante este quadriénio, a Wespath delineou um Plano 
Estratégico para se concentrar em cinco maneiras principais 
de melhorar o nosso serviço aos participantes, patrocinadores 
do plano, investidores institucionais e à IMU, incluindo: 

• Melhorar a disponibilidade de reforma e o bem-estar 
vitalício dos participantes;

• Melhorar a experiência dos nossos clientes através do 
uso melhorado da tecnologia e de processos; 

• Optimizar os planos de benefícios dos EUA para equil-
ibrar o bem comum dos participantes e dos patroci-
nadores do plano, ao mesmo tempo que cumprimos a 
nossas obrigações �duciárias e necessidades da igreja;

• Promover a vitalidade da igreja global através de 

benefícios e serviços de pensão às conferências cen-
trais; e 

• Crescimento contínuo e sustentabilidade de longo pra-
zo, servindo uma gama mais ampla de organizações rel-
acionadas com a Igreja Metodista Unida. 

Investimento Sustentável Apoia o Papel 
Fiduciário da Wespath

A Wespath é, em primeiro lugar, uma �duciária. O Livro 
de Disciplina ¶ 1504.14 exige que as actividades �duciárias da 
nossa agência sejam “exclusivamente do interesse dos partici-
pantes e bene�ciários e com o objectivo exclusivo de propor-
cionar benefícios aos participantes e aos seus bene�ciários”. 
Assumimos essa responsabilidade com integridade e humildade.

A Wespath investe de uma forma sustentável e responsá-
vel, que busca criar valor a longo prazo para os participantes e 
clientes institucionais, enquanto mantém os valores da IMU. 
A nossa abordagem abrangente ao investimento sustentável 
apoia o nosso papel como administrador prudente e �duciário 
e encarregado das pessoas e instituições a�liadas à IMU que 
atendemos, além de causar um impacto positivo no meio am-
biente e na sociedade. 

O Livro de Disciplina no seu ¶ 717 orienta-nos para que 
“façamos um esforço consciente de investir em instituições, em-
presas, corporações ou fundos cujas políticas e práticas sejam 
socialmente responsáveis, consistentes com os objectivos de-
�nidos nos Princípios Sociais”. A abordagem de investimento 
da Wespath promove a sustentabilidade de activos �nanceiros 
e recursos ambientais; defende exclusões éticas associadas a 
bebidas alcoólicas, produtos provenientes do tabaco, entreteni-
mento adulto, armas, jogos de azar e instalações correccionais 
de operação privada; e exerce uma gestão cuidada dos custos 
operacionais, permitindo retornos favoráveis.

Entre os Maiores Investidores 
Denominacionais dos E.U.A.

A Wespath posiciona-se consistentemente entre os maio-
res fundos de pensão religiosos nos EUA, com quase 22 mil 
milhões de dólares americanos em activos sob a sua gestão, à 
data de 31 de Dezembro de 2018.

Relatório Quadrienal da Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde (Wespath)
Relatório Um: Visão Geral da Agência

Ano (a partir de 31 de Dezembro) Activos em Gestão (em milhares de  
milhões de dólares americanos)

Rácio de Despesas 
(Percentagem de activos)*

2015 $20,2 0,62

2016 $21,3 0,64

2017 $24,1 0,60

2018 $21,9 0,59

* Nota: Inclui os custos de operação, a gestão de investimentos e as taxas de custódia bancária.



Desempenho do Investimento

Os fundos da Wespath têm produzido consistentemente 
resultados de investimento competitivos comparativamente 
com fundos similares de retalho ou de instituições oferecidos 
pela indústria de fundos mútuos. Os participantes e os inves-
tidores institucionais bene�ciam das baixas taxas de despesa 
dos nossos fundos, devido a uma estrutura de custos e�ciente, 
serviços prestados por �rmas de gestão de investimento de 
alta qualidade e acesso a uma ampla variedade de classes de 
activos. Estão disponíveis mais informações relativamente ao 
desempenho histórico dos fundos e posições em comparação 
com o universo dos fundos mútuos em www.wespath.com e 
www.wespath.org.

Custo das Operações

De acordo com o Livro de Disciplina, a Wespath não re-
cebe fundos gerais da igreja para apoiar as suas despesas de 
operação. Como resultado, as nossas operações são maiorita-
riamente �nanciadas 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 re-
lacionados com os vários planos. As despesas limitadas (in-
cluídas nesses valores agregados) são �nanciadas pelos pla-
nos que se bene�ciam directamente das despesas incorridas.

Com um compromisso perante a nossa responsabilidade 
administrativa e a nossa obrigação como �duciários de pla-
nos, esforçamo-nos continuamente por melhorar as e�ciên-
cias operativas.

Ano Despesas de ad-
ministração de 

fundos
Custos operacio-

nais) 
(em milhões, 

EUA)
2015 $55,6
2016 $57,6
2017 $58,8
2018 $61,0

Destaques do Quadriénio 2017-2020

A seguir, estão os principais destaques das actividades da 
Wespath durante este quadriénio:

Investindo para o Futuro

• No �nal de 2015, o Congresso dos EUA promulgou 
a Lei de Esclarecimento do Plano da Igreja, que Wes-
path defendia por meio da Aliança da Igreja (www.
church-alliance.org) e que permitiu aos planos da igreja 
adicionar recursos de inscrição automática, como pla-
nos de reforma corporativos. A Wespath implementou 
os Recursos Automáticos para melhorar os resultados 
da poupanças de reforma. A Inscrição automática au-
menta a participação no UMPIP (United Methodist 
Personal Investment Plan) automatizando a inscrição 
no plano com uma percentagem de poupanças de�nida 
pelo patrocinador do plano, enquanto a Escalação au-
tomática da contribuição automatiza os aumentos nas 
taxas de contribuição dos participantes.

• Continuou em parceria com a EY Financial Planning 
Services para fornecer assistência con�dencial a plan-
eamento �nanceiro aos participantes, incluindo gestão 
de dívidas e assistência com questões especí�cas dos 
clérigos relacionadas com a exclusão de subsídio de 
moradia e outros assuntos.

• Lançou a Wespath Institutional Investments, uma sub-
sidiária dedicada exclusivamente a atender uma ampla 
gama de investidores institucionais relacionados com a 
Igreja Metodista Unida, incluindo fundações, lares para 
crianças, instalações para idosos, universidades e orga-
nizações de saúde.

• Fortaleceu a nossa abordagem de investimento Evi-
tar-Envolver-Investir para evitar investimentos rela-
cionados com as exclusões éticas da UMC, envolver 
empresas e formuladores de políticas na adopção de 
políticas positivas e sustentáveis e investir em empre-
sas que gerem crescimento �nanceiro e impacto social e 
ambiental favorável.

• Expandiu as nossas crenças orientadoras de investi-
mento, adicionando a crença de que a Wespath se deve 
preparar para a transição inevitável para uma economia 
de baixo carbono, identi�cando riscos e oportunidades 
relacionados com as mudanças climáticas sob uma per-
spectiva de investimentos e instando as empresas a se 
prepararem para um futuro de baixo carbono.

• Estabeleceu uma parceria com a BlackRock, Inc. para 
desenvolver uma estratégia e uma metodologia inova-
doras, “Transition Ready”, que avalia a preparação das 
empresas para a transição global para uma economia de 
baixo carbono e, em seguida, incorpora essa visão na 
tomada de decisões de investimento.

• Lançou o nosso conjunto de fundos Social Values Choice 
para participantes e investidores que têm um foco maior 
no desempenho ambiental e social das empresas. 

• Participou da Iniciativa do Caminho de Transição (TPI), 
da Cúpula Global de Acção Climática, da Conferência 
UNPRI e de outros engajamentos e advocacia em curso 
relacionados com a protecção do meio ambiente.

• Investiu mais de 2 mil milhões de dólares americanos 
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em projectos de habitação a preços acessíveis e desen-
volvimento comunitário, incluindo mais de 52 000 uni-
dades habitacionais a preços acessíveis em todos os 50 
estados dos EUA; investimentos em micro-�nanças em 
quatro continentes, centros de acolhimento para pessoas 
sem-abrigo e centros de saúde.

• Em 2019, converteu a energia eléctrica para 100% de 
abastecimento verde no nosso prédio em Glenview, Illi-
nois, e reduzimos os nossos resíduos sólidos anuais em 
aproximadamente 70% por meio de esforços agressivos 
de compostagem.

Vitalidade da Igreja Global

• Os esforços de angariação de fundos apoiados pelos líde-
res da Wespath e da IMU nos quadriénios anteriores cri-
aram uma dotação de 25 milhões de dólares americanos 
para as pensões das conferências centrais. Os ganhos com 
investimentos permitiram a distribuição de 9,5 milhões 
de dólares americanos em fundos até ao momento (acu-
mulado de 1 de Janeiro de 2007 a 30 de Junho de 2019), 
apoiando mais de 3100 reformados e cônjuges sobrevi-
ventes em 69 conferências de África, Filipinas e Eurásia.

• Continuou a apoiar as conferências centrais, incenti-
vando as melhores práticas na administração e �nan-
ciamento de programas de reforma em vigor fora dos 
Estados Unidos, para apoiar, em última análise, planos 
auto�nanciados, autogovernados e auto-sustentáveis. 

Colaboração em toda a IMU

• Proporcionou análise �nanceira à Comissão sobre o 
Caminho a Seguir (CWF) e ao Conselho de Bispos so-
bre os impactos das propostas da CWF sobre as pensões, 
desenvolvendo o Apêndice 4, “Impactos das Propostas da 
Comissão sobre as Pensões” para o Relatório da CWF 
na Conferência Geral da Sessão Especial 2019. Ajudou 
a CWF a desenvolver petições para proteger as pensões.

• Colaborou com os líderes da IMU por meio do Gru-
po Consultivo para a Mesa Conexional numa iniciativa 
que cria uma conferência regional nos EUA; ajudou a 
desenvolver análises, justi�cativas e recomendações 
para uma estrutura de governação relacionada com 
assuntos e planos de benefícios centrados nos EUA que 
seriam paralelos ao plano de benefícios das conferên-
cias centrais e a algumas outras políticas de governação.

• Forneceu recursos educacionais para clérigos e apoio 
consultivo às igrejas locais e conferências anuais em 
resposta às mudanças nas leis tributárias dos EUA que 
afectam os clérigos — em particular no que diz res-
peito à perda da exclusão de impostos relacionada com 
despesas de mudança e novos impostos nos parques de 
estacionamento das igrejas.

• Em alinhamento com a Resolução 8008 (Grupo de Tra-
balho sobre Israel e Palestina): Participou activamente do 
diálogo com a Junta Geral da Igreja e da Sociedade, a Jun-
ta Geral dos Ministérios Globais e outros líderes da IMU, 

bem como líderes não metodistas que representam diver-
sas religiões, em esforços contínuos para uma paz justa e 
duradoura no Médio Oriente. Além disso, buscámos opor-
tunidades de investimento que possam ter um impacto 
positivo nos territórios palestinos, incluindo o apoio a in-
vestimentos em projectos de energia solar na Cisjordânia.

Promoção da Saúde e Vitalidade

• Ofertas de assistência médica expandidas para clérigos 
activos e funcionários leigos para 30 conferências anu-
ais, consistindo 22 na oferta do HealthFlex Exchange, 
que oferece aos participantes �exibilidade para selec-
cionar a cobertura de saúde que melhor se adapta às 
suas necessidades e orçamento pessoais, oferecendo às 
conferências melhores oportunidades para controlo de 
custos previsível. 

• Em parceria com o Via Bene�ts™ da Willis Towers 
Watson (uma entidade fornecedora líder de soluções 
de saúde para reformados elegíveis para o Medicare), 
ampliou a cobertura suplementar do Medicare para 
reformados em 23 conferências, ajudando assim as con-
ferências anuais a equilibrar a sua responsabilidade dis-
ciplinar de proporcionar acesso à cobertura médica de 
reformados. com a sua necessidade de gerir os custos da 
responsabilidade de longo prazo pelos serviços médicos 
dos reformados. (Consulte o Relatório três para obter 
mais detalhes sobre a cobertura e responsabilidades 
médicas pós-reformado [MPR].)

• Conduziu uma pesquisa bienal de bem-estar dos clérigos 
para identi�car tendências favoráveis (aumento de 16% 
na actividade física e 52% se sentem “no caminho cer-
to” para uma reforma confortável) e oportunidades de 
melhorias adicionais relacionadas com o stress, obesi-
dade e taxas de pré-diabetes.

Participação dos Líderes da Igreja

• Continuámos a nossa parceria com a Junta Geral de En-
sino Superior e Ministério (JGESM), a Associação Na-
cional de Fundações Metodistas Unidas (ANFMU) e a 
Lilly Endowment para abordar os desa�os económicos 
enfrentados pelos líderes pastorais. Esta parceria visa 
aliviar os clérigos de encargos �nanceiros pessoais, in-
cluindo dívidas do seminário, além de melhorar as com-
petências �nanceiras necessárias para gerir os orçamen-
tos da igreja local e cultivar as doações congregacionais, 
o que é vital para apoiar o trabalho do ministério. 

• Organizámos eventos educacionais anuais para fornecer 
aos clérigos informações sobre benefícios, gestão �nan-
ceira, impostos e desenvolvimento de liderança. Através 
de uma concessão da Lilly Endowment, também foram 
disponibilizadas bolsas de estudo para participar de 
eventos educacionais seleccionados. 

• Lançámos o nosso Conselho Consultivo para Jovens Lí-
deres (Y-LAB) para focar em maneiras de envolver - e 



melhor servir - jovens clérigos e leigos por toda a con-
exão através dos serviços da Wespath.

Reconhecimento Externo

• Obtivemos uma classi�cação A+ em 2018 e 2017 pe-
los Princípios para o Investimento Responsável (PIR) 
das Nações Unidas pela nossa abordagem à estratégia e 
governação em investimentos sustentáveis.

• Classi�cada entre as três principais organizações nos 
EUA e as 20 maiores do mundo no Índice Global Cli-
mate 500 do Projecto Asset Owners Disclosure Project. 

• Honrada pela ChildServ (agência de serviços sociais) 
pela década de parceria, que apoia crianças com brin-
quedos, roupas e material escolar doados pelos fun-
cionários da Wespath, e pelo investimento de longo pra-
zo da Wespath em moradias, escolas e desenvolvimento 
comunitário acessíveis que ajudam a melhorar a vida de 
crianças e famílias. 

• Reconhecida como a melhor e mais brilhante empre-
sa para se trabalhar na área de Chicago (2017, 2018 e 
2019) e nos EUA (2018).

• Ganhou uma recomendação do Investidor Responsável 
pelo Relatório de Investimento Sustentável 2017 da 
Wespath.

Benefícios e Defesa Tributária em Nome dos 
Clérigos

• Como líderes da Aliança Multinominacional da Igreja, a 
Wespath deu uma voz forte sobre questões legislativas e 
legais que afectam os benefícios dos clérigos. Essa defesa 
incluiu a defesa da exclusão do subsídio de habitação dos 
clérigos nos tribunais e no Congresso, revogando o novo 
Imposto de Renda de Empresas Não Relacionado sobre 
certos benefícios fornecidos aos funcionários da igreja e 
apoiando a legislação de segurança de reforma, incluindo 
a Lei de Aumento e Segurança da Reforma (Retirement 
Enhancement and Security Act, RESA) e a criação de toda 
comunidade Lei de Aperfeiçoamento da Aposentadoria 
(Setting Every Community Up for Retirement Enhance-
ment, SECURE) e outros benefícios de funcionários rela-
cionados com clérigos e funcionários da igreja.
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A Decisão do Conselho Judicial 481 indica que “[a]pe-
nas a Conferência Geral tem autorização de criar, estabelecer, 
rever, modi�car, terminar ou continuar . . . os diversos planos 
de pensão da Igreja Metodista Unida”. Esta decisão e a De-
cisão do Conselho Judicial 1008 indicam ainda que as alter-
ações da lei federal ou estadual podem efectuar algumas mod-
i�cações nas disposições do plano, necessárias entre sessões 

da Conferência Geral. Deste modo, a Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde [dba Wespath Bene�ts and Investments 
(Wespath)] pode fazer emendas aos planos de acordo com os 
requisitos do direito laico. 

Durante este quadriénio, a Wespath não teve de realizar 
nenhuma destas alterações aos planos. 

Relatório Quadrienal da Junta Geral de Pensões  
e Benefícios de Saúde (Wespath)

Relatório Dois: Actualização Legal:  
Mudanças em Resposta às Alterações Legislativas Locais
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O parágrafo 1506.6 do Livro de Disciplina solicita que 
a Wespath “apresente um relatório quadrienal à Conferência 
Geral relativamente às responsabilidades dos benefícios de 
longo prazo da denominação”. 

Relatório Quadrienal Relativamente às 
Responsabilidades dos Benefícios de Longo 

Prazo da Denominação

Este relatório foca-se nas obrigações dos benefícios de 
longo prazo e �nanciamento relacionado com os benefícios 
para os componentes de benefícios de�nidos, do Programa 
de Segurança de Reforma do Clero (PSRC), que disponibi-
liza benefícios de pensão e reforma para os clérigos das con-
ferências 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 aborda os 
benefícios médicos pós-reforma, actualmente disponibiliza-
dos a critério das 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 anteces-
sores são regidos pela Conferência Geral. As responsabilida-
des do plano são obrigações das conferências dos E.U.A. que 
patrocinam os planos. As conferências dos EUA costumam 
colectar dinheiro das igrejas locais para pagar esses planos ou 
utilizar as reservas designadas.

A sustentabilidade e a acessibilidade dos componentes 
dos benefícios de�nidos dependem amplamente da capaci-
dade do patrocinador do plano de pagar pelas contribuições 
devidas. Os membros da igreja nos EUA estão em declínio, 
criando incerteza sobre se as igrejas locais podem continuar a 
pagar estes planos no futuro, na mesma capacidade.

Número de membros nos EUA por clérigo 
reformado

1982** 1011 membros por 1 reformado

2007** 461 membros por 1 reformado

2017 314 membros por 1 reformado*

*  Compara o número de membros de 2017 com o dos 
clérigos reformados de 2018

** Re�ecte o ano em que o plano começou (MPP e CRSP) 

Responsabilidades dos Benefícios De�nidos do 
Plano de Reforma

As responsabilidades dos benefícios de�nidos pela deno-
minação (pagamentos vitalícios para clérigos reformados e 
bene�ciários) incluem o componente de benefícios de�nidos 
do PSCR (BD-PSCR), anuidades do PPM e os benefícios do 
Plano Pré-1982. As anuidades do BD-PSCR e PPM têm os 
mesmos níveis de �nanciamento em todas as conferências 
nos E.U.A. O Plano Pré-82 tem um nível de �nanciamento 
diferente para cada conferência. 

Financiamento das Conferências e Níveis de Bene-
fícios para o Plano Pré-82 

Ao contrário do PSCR e PPM, o Plano Pré-82 não exi-
gia que as conferências �nanciassem os benefícios, à medida 
que estes eram obtidos. A Conferência Geral de 1980 de�niu 
31 de Dezembro de 2021 como a data limite para �nancia-
mento total dos benefícios Pré-82 acumulados. A partir de 
2017, a metodologia de contribuição mínima foi modi�cada 
para evitar um potencial aumento de contribuição em 2021 
e volatilidade da contribuição após 2021. Essa metodologia 
de mitigação amortiza o passivo não �nanciado e quaisquer 
novos ganhos ou perdas em cinco anos. 

O Plano Pré-82 também torna cada conferência dos EUA 
responsável por de�nir os seus próprios níveis de benefícios; 
portanto, as taxas de benefício Pré-82 e os níveis de �nancia-
mento variam de conferência para conferência. Os aumentos 
nos níveis de benefícios devem ser �nanciados antes de se 
tornarem efectivos. Algumas conferências estão sobre�nan-
ciadas nas responsabilidades do plano Pré-82. Supondo que 
as conferências individuais retenham qualquer excedente 
acumulado (após o pagamento de todas as reivindicações de 
benefícios), o plano estará �nanciado em 97% a partir de 1 de 
Janeiro de 2018. 

Se o apoio �nanceiro e os seus riscos associados fossem 
transferidos para outra parte (por exemplo, para uma segu-
radora), as responsabilidades seriam signi�cativamente mais 
elevadas (devido a prémios de risco e ao facto de serem usa-
das as taxas de mercado actuais) e o estado de �nanciamento 
seria mais baixo.

Aproximadamente 70% das conferências estão �nancia-
das em 100%, ou mais, desde 1 de Janeiro de 2018. As res-
tantes conferências estão a caminho de se tornarem 100% �-
nanciadas, fazendo as contribuições necessárias anualmente. 

Relatório Quadrienal da Junta Geral de Pensões  
e Benefícios de Saúde (Wespath)

Resumo do Relatório Três: Responsabilidades dos Benefícios de Longo Prazo  
da Denominação
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Nota: Mesmo depois de 100 por cento de �nanciamento das 
responsabilidades com benefícios, provavelmente serão ne-
cessárias contribuições, ocasionalmente, devido às �utuações 
de mercado, variações de mortalidade e quaisquer aumentos 
de benefícios. 

Obrigações dos Benefícios Médicos Pós-
Reforma na IMU

O parágrafo 639.6 do Livro de Disciplina diz que as 
conferências anuais darão acesso aos planos de suplementos 
de Medicare e planos de cobertura de prescrições médicas, 
mas não obriga as conferências a �nanciar essa cobertura. 
O parágrafo 1506.19 requer que as conferências submetam 
avaliações de responsabilidades médicas pós-reforma (RMP) 
numa base bienal (a cada dois anos). O Relatório Três propor-
ciona uma visão geral dos passivos das RMP nas conferências 
anuais nos Estados Unidos.

Principais Observações e Conclusões sobre 
Responsabilidades Médicas Pós-reforma

• A população de reformados continua a crescer. 
• As conferências nos EUA continuam a enfrentar de-

sa�os no �nanciamento total da sua parte de respons-
abilidades, com apenas 46 por cento de conferências a 
comunicarem um estado totalmente �nanciado e mais 
de mil milhões de dólares americanos de passivos totais.

• No entanto, pelo menos, 75% das conferências nos 
EUA relatam planos para continuar a disponibilizar al-
guma forma de cobertura RMP de modo inde�nido.

• Há uma necessidade contínua de que as RMP sejam in-
cluídas em planos abrangentes de �nanciamento regu-
lar. Existem oportunidades para algumas conferências 
considerarem ajustes aos benefícios, partilha de custos 
e estratégias de �nanciamento, para diminuir as lacunas 
de �nanciamento e apoiar a sustentabilidade dos bene-
fícios médicos dos reformados em toda a denominação. 
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O parágrafo 1506.6 do Livro de Disciplina solicita 
que a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (Wes-
path) “apresente um relatório quadrienal à Conferência Ge-
ral relativamente às responsabilidades de longo prazo da 
denominação”. 

Relatório Quadrienal Relativamente às 
Responsabilidades dos Benefícios de Longo 

Prazo da Denominação

Este relatório foca-se nas obrigações dos benefícios de 
longo prazo e �nanciamento relacionado com os benefícios 
para os componentes de benefícios de�nidos, do Programa 
de Segurança de Reforma do Clero (PSRC), que disponibi-
liza benefícios de pensão e reforma para os clérigos das con-
ferências 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 providenciados a critério das conferên-
cias anuais dos E.U.A. O parágrafo 639.6 da Livro de Disci-
plina diz que as conferências anuais darão acesso aos planos 
de suplementos ao Medicare e planos de assistência medica-
mentosa de medicamentos controlados. Conforme descrito no 
¶ 639.6, o acesso à cobertura de suplementos do Medicare 
pode ser de�nido e fornecido numa variedade de métodos 
nas conferências anuais dos EUA. Além disso, o ¶ 639.6 não 
obriga as conferências a �nanciar essa cobertura.

Ao contrário dos planos de pensão e reforma Metodistas 
Unidos fora dos E.U.A., o PSRC e os seus planos anteces-
sores são regidos pela Conferência Geral. As responsabili-
dades do plano são obrigações das conferências dos E.U.A. 
que patrocinam os planos. As conferências dos EUA costu-
mam colectar dinheiro das igrejas locais para pagar por esses 
planos ou usar as reservas externas designadas. 

A sustentabilidade e a acessibilidade dos componentes 
dos benefícios de�nidos dependem amplamente da capaci-
dade do patrocinador do plano de pagar pelas contribuições 
devidas. Os membros da igreja nos EUA estão em declínio, 
criando incerteza sobre se as igrejas locais podem continuar a 
pagar estes planos no futuro, na mesma capacidade.

Número de membros nos EUA por clérigo 
reformado

1982** 1011 membros por 1 reformado

2007** 461 membros por 1 reformado

2017 314 membros por 1 reformado*

* Compara o número de membros de 2017 com o de clé-
rigos reformados de 2018

** Re�ecte o ano em que o plano começou (MPP e CRSP) 

Responsabilidades dos Benefícios De�nidos do 
Plano de Reforma

As responsabilidades de benefícios de�nidos pela de-
nominação incluem o componente de benefício de�nido do 
PSCR (BD-PSCR), anuidades do PPM e os benefícios do 
Plano Pré-1982. Estes componentes do programa de reforma 
de clérigos providenciam uma pensão vitalícia para os cléri-
gos reformados e seus cônjuges e sobreviventes. As anuidades 
do BD-PSCR e PPM têm os mesmos níveis de �nanciamento 
em todas as conferências nos E.U.A. O Plano Pré-82 tem um 
nível de �nanciamento diferente para cada conferência. Cada 
um desses planos é de natureza conexional em todas as con-
ferências anuais dos EUA.

A partir de 1 de Janeiro de 2016, o Plano Pré-82 e o CRS-
P-DB implementaram a regularização de activos em cinco 
anos para ajudar a mitigar o impacto dos desvios dos retornos 
esperados dos activos. O objectivo dessa estratégia era redu-
zir a volatilidade das contribuições necessárias para apoiar os 
programas de benefícios. A regularização de activos está em 
vigor para as anuidades do MPP desde 1 de Janeiro de 2014.

A tabela seguinte indica activos, responsabilidades e rá-
cios �nanciados com base num �nanciamento de longo prazo 
para anuidades do BD-PSCR e PPM e o Pre-82 tendo em 
conta a valorização de 2018 (dados de 1 de Janeiro de 2018).

Relatório Quadrienal da Junta Geral de Pensões  
e Benefícios de Saúde (Wespath)

Relatório três: Responsabilidades dos Benefícios de Longo Prazo da Denominação
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Plano Activos* (Milhões) Responsabilida-
des*  

(Milhões)

Rácio �nanciado

BD-PSCR $1904 $1740 109%
Anuidades PPM $3885 $3607 108%

Pré-82 $2158 $1937 111%
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* Base de �nanciamento de longo prazo com regularização de 
activos em 5 anos

Os planos são também avaliados numa base de mercado. 
As responsabilidades do mercado são calculadas usando uma 
taxa de juros consistente com o preço no qual os pagamentos 

de benefícios iriam actualmente ser comercializados num mer-
cado 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 �nancia-
mento a longo prazo, conforme se pode ver na tabela seguinte.

Plano Activos**  
(Milhões)

Responsabilidades** 
(Milhões)

Rácio �nanciado

BD-PSCR $1998 $2956 68%
Anuidades PPM $3957 $4645 85%

Pré-82 $2243 $2488 90%

** Base de mercado sem regularização de activos 

Níveis de �nanciamento de conferências e benefí-
cios para o Plano Pré-82 (formalmente, Suplemen-
to Um ao Programa de Segurança de Reforma do 
Clero)

Ao contrário do PSCR e PPM, o Plano Pré-82 não exi-
gia que as conferências �nanciassem os benefícios, à medida 
que estes eram obtidos. A Conferência Geral de 1980 de�niu 
31 de Dezembro de 2021 como a data limite para �nancia-
mento total dos benefícios Pré-82 acumulados. A partir de 
2017, a metodologia de contribuição mínima foi modi�cada 
para evitar um potencial aumento de contribuição em 2021 
e volatilidade da contribuição após 2021. Essa metodologia 

de mitigação amortiza o passivo não �nanciado e quaisquer 
novos ganhos ou perdas em cinco anos. 

De acordo com determinadas restrições, o Plano Pré-82 
também responsabiliza cada conferência anual por de�nir os 
seus próprios níveis de benefício para o serviço Pré-1982. 
Deste modo, as taxas de benefícios e níveis de �nanciamento 
Pré-82 variam de conferência para conferência. Quaisquer 
aumentos nos níveis de benefícios devem ser �nanciados an-
tes de se tornarem efectivos.

O grá�co abaixo re�ecte os resultados da valorização de 
1 de Janeiro de 2018 1e apenas os activos do Plano Pré-82 
mantidos e protegidos pelo fundo de pensão.

[Wespath GC 2020 Graph 1: Pre-82 Plan Funded Ratio]

1.  Os resultados da avaliação de 1 de Janeiro de 2018 são das contribuições de 2020 e não assumem aumentos em relação ao nível 
de benefícios do PSR de 2019 em 2020.



A metade superior do grá�co representa as conferências 
que atingiram 100 por cento de �nanciamento ou mais. O lado 
esquerdo representa conferências com níveis de benefício 
abaixo da média. 

Considerando a maturidade do Plano Pré-82, o objectivo 
da Wespath é reduzir a potencial volatilidade através de redu-
ções incrementais na sua exposição de equidade, associadas a 
uma descida correspondente na taxa de desconto usada para 
valorizar as responsabilidades do plano. Para a contribuição 
de 2020, a taxa de desconto foi diminuída para 6,50 por cento

Se o �nanciamento de conferências com excesso de �-
nanciamento for usado para satisfazer outras responsabilida-
des não �nanciadas de outras conferências, o Plano Pré-82 es-
tria �nanciado de forma agregada a mais de 100 por cento. No 
entanto, supondo que as conferências individuais retenham 
qualquer excedente acumulado (após o pagamento de todas 
as reivindicações de benefícios), o plano será �nanciado em 
97% a partir de 1 de Janeiro de 2018. 

Se o apoio �nanceiro e os seus riscos associados fossem 
transferidos para outra parte (por exemplo, para uma segu-
radora), as responsabilidades seriam signi�cativamente mais 
elevadas (devido a prémios de risco ou o lucro comercial e ao 
facto de serem usadas as taxas de mercado actuais) e o estado 
de �nanciamento seria mais baixo.

Até ao presente relatório, todas as conferências contri-
buíram com o valor mínimo necessário em cada ano e várias 

conferências contribuíram com valores adicionais. Aproxi-
madamente 70% das conferências estão �nanciadas em 100% 
ou mais a partir de 1 de Janeiro de 2018. As restantes confe-
rências estão a caminho de se tornarem 100% �nanciadas, 
fazendo as contribuições necessárias anualmente. Note-se 
que, mesmo depois de 100 por cento de �nanciamento das 
responsabilidades com benefícios, provavelmente serão ne-
cessárias contribuições, ocasionalmente, devido às �utuações 
de mercado, variações de mortalidade e quaisquer aumentos 
de benefícios. 

Resultados do Plano de Financiamento de 
Benefícios Abrangentes de 2019

Em cada ano, as conferências anuais dos EUA devem 
concluir um plano formal de �nanciamento, conhecido como 
Plano de Financiamento de Benefícios Abrangentes (PFBA). 
A Wespath deverá apresentar um relatório com as respectivas 
conclusões a todas as Conferências Gerais. Todas as conferên-
cias anuais têm planos de �nanciamento para as suas necessi-
dades de �nanciamento pré-82 de 2019 e tiveram um parecer 
favorável. Todas as conferências menos uma também recebe-
ram parecer favorável quanto aos seus planos de �nanciamento 
para programas de benefícios fora do período Pré-82. A única 
conferência que não recebeu uma opinião favorável recebeu 
uma opinião quali�cada, pois não foram apresentadas algumas 
informações médicas necessárias para reformados.
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[Wespath GC 2020 Graph 2: Fund n  Plan Funded Ratio]

2. Os resultades de avaliação de 1 de Janeiro de 2017 têm como base o nÍvel de bene�cio PSR de 2019.
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Os activos não planeados nas contas das conferência de-
signados para contribuições Pré-82 são divulgados no Plano 
de Financiamento de Benefícios Abrangentes (PFBA) anual. 
O PFBA concluído mais recentemente foi para contribuições 
de 2019 com base nas avaliações de 1 de Janeiro de 2017. 

O grá�co da Taxa de Financiamento do Plano de Finan-
ciamento abaixo mostra como as posições �nanciadas são 
alteradas ao considerar os activos em contas das conferên-
cias, além dos activos do plano com base nos resultados da 
avaliação de 1 de Janeiro de 2017.2 Muitas conferências com 
responsabilidades não-�nanciadas têm activos su�cientes de-
tidos 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 �nanciamento do 
Pré-82, p. ex., sujeito às reivindicações dos credores ou po-
tenciais processos judiciais.

Consulte o Anexo A para obter mais informações espe-
cí�cas das conferências, incluindo expectativas de futuros au-
mentos de benefícios, conforme relatado no PFBA de 2019. 

A percentagem do benefício de reforma de um clérigo 
casado que irá continuar, após a sua morte, para o seu cônjuge 
sobrevivente, varia de conferência para conferência. Em 1 de 
Janeiro de 2017, quarenta e três conferências elegeram 70% 
ou 75% e onze elegeram 85% ou 100% como a percentagem 
para os cônjuges sobreviventes. 

Obrigações de Benefícios Médicos 
Pós-Reforma na IMU

Para além das disposições do ¶ 1506.6 para as confe-
rências prepararem Planos de Financiamento de Benefícios 
Abrangentes e a Wespath apresentar este relatório à Confe-
rência Geral, o ¶ 1506.19 requer que as conferências subme-
tam avaliações de responsabilidades médicas de pós-reforma 
(MPR) numa base bienal (em anos alternados). Este relatório 

disponibiliza uma visão geral das MPR em todas as confe-
rências anuais nos Estados Unidos, assim como uma visão 
geral das abordagens das conferências para �nanciar estas 
responsabilidades com base na informação recebida das con-
ferências de acordo com ¶ 1506.6 e ¶ 1506.19. As conferên-
cias participantes forneceram as informações necessárias das 
MPR, incluindo premissas de mortalidade e dados demográ-
�cos, através do PFBA.

As informações MPR das conferências fornecidas através 
dos PFBA referem-se principalmente a 31 de Dezembro de 
2017 e estão contidas no Plano de Financiamento de Bene-
fícios Abrangentes de 2018. Combinadas com outros dados 
recolhidos pela Wespath, as informações de MRP das confe-
rências no PFBA servem como base para este relatório sobre 
as responsabilidades de benefícios médicos de reformados da 
denominação a longo prazo.

I. Evolução Demográ�ca 

Para efeitos das responsabilidades MPR, a percentagem 
de reformados tem crescido continuamente ao longo dos anos 
e é expectável que continue a crescer tal como as idades da 
população de clérigos. 

II. Responsabilidades MPR (Obrigações de 
Benefícios) e Estado de Financiado

Apesar do contínuo crescimento da população de refor-
mados, esta tendência não resultou num crescimento corre-
spondente nas obrigações MPR das conferências; em pri-
meiro lugar, devido ao custo da mudança e alterações nos 
benefícios proporcionados, conforme descrito na secção 
seguinte. Como indicado no grá�co abaixo, o valor das re-
sponsabilidades projectadas (obrigações MPR esperadas) na 
realidade desceu bastante de forma signi�cativa, comparado 
com anos anteriores.

[Wespath GC 2020 Graph : PR  ene t l ations a l ties ]
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Apesar de a tendência do custo líquido do patrocinador 
do plano parecer ser signi�cativamente favorável, a maior 
parte das conferências continuam a enfrentar desa�os no �-
nanciamento destes passivos. Apenas 46 por cento reportam 
estar totalmente �nanciadas em 2017, embora isso seja supe-
rior aos 30 por cento reportados como totalmente �nanciados 
há quatro anos. Isto ressalta a importância de incluir passivos 
de MPR nos PFBA regulares, para permitir que as conferên-
cias identi�quem lacunas de �nanciamento e considerem op-
ções para preenchê-las. Também reforça a necessidade de as 
conferências relatarem como irão satisfazer as contribuições 
de �nanciamento em curso para o MPR no PFBA. A Wespath 
reconheceu que muitas conferências continuaram os esfor-
ços para reduzir os passivos de MPR em curso e melhorar 
os níveis de �nanciamento, continuando a se concentrar na 
mudança de custos e alterações 
nos benefícios fornecidos desde 
que os dados foram recolhidos 
em 2018. A Wespath espera 
que isso se torne mais evidente 
em períodos futuros de relató-
rio. A Wespath deu prioridade 
ao alcance e a consulta com as 
conferências com menos de 50 
por cento de �nanciamento da 
sua responsabilidade de PRM 
para discutir opções de como 
fechar essa lacuna. 

III. Benefícios MPR e 
Estratégias de Partilha de 
Custos 

Dado que a população re-
formada continua a aumentar, a 
tendência decrescente do custo 

líquido do patrocinador do plano realçada na Secção II foi 
atingida através de mudanças signi�cativas na estratégia de 
conferência como sejam, o tipo de benefícios MPR ofereci-
dos e a partilha de custos com os reformados durante a última 
década. A evidência desta mudança na estratégia de confe-
rências também se re�ecte noutros dados recolhidos pela 
Wespath.

Não obstante as pressões �nanceiras que os benefícios 
MPR impõem, tanto sobre as conferências como sobre os 
reformados, pelo menos 75 por cento das conferências dos 
EUA planeiam continuar a oferecer alguma forma de cober-
tura médica aos reformados, inde�nidamente. Como muitas 
conferências estão a manter constante ou a diminuir a sua 
própria contribuição anual por reformado, para controlar o 
seu passivo, mais de 50 por cento já não oferecem planos de 
grupo, mas sim Arranjos de Reembolsos de Saúde (ARS) ou 
benefícios em dinheiro para que os indivíduos procurem co-
bertura através do mercado individual de suplementos do Me-
dicare. Isso também fornece aos aposentados e aos seus côn-
juges mais opções de planos e, portanto, maior �exibilidade 
para controlar os seus próprios custos e alinhar a cobertura do 
plano com as suas próprias necessidades, de forma contínua. 

A partir de 31 de Dezembro de 2018, mais de metade 
das conferências dos E.U.A. já não ofereciam o suplemento 
tradicional de grupo Medicare ou cobertura do plano Medi-
care Advantage (tipicamente uma ou duas ofertas de plano, 
com �nanciamento disponibilizado através de uma partilha 
de custos premium tradicional de plano de grupo). Espera-se 
que isso continue, com vários grupos a considerar uma tran-
sição no próximo quadriénio. O acesso ao mercado de suple-
mento Medicare individual varia por conferência e inclui ca-
nais tais como os planos de seguro de saúde do estado (PSSE) 
para reformados, ou prestadores individuais de “ligação” do 

[Wespath GC 2020 Graph : 2018 Funded tatus]

[Wespath GC 2020 Graph : Pre alen e o  Retiree ed al er n s]
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mercado de planos de reformados (cujos conselheiros de be-
nefícios ajudam os reformados e cônjuges a “navegar” as op-
ções do mercado de planos de reformados individuais locais 
e estaduais). A oferta mais comum é através do Via Bene�ts, 
da Willis Towers Watson, que combina consultores de bene-
fícios com um ARS para dar suporte a decisões e assistência 
�nanceira aos planos de compra de reformados e cônjuges no 
mercado individual de suplementos do Medicare. 

Notavelmente, o mercado de suplemento individual ti-
picamente oferece mais opções de planos de baixo custo 
em comparação com um plano de grupo. Uma menor con-
tribuição da conferência pode comprar mais em termos de 
cobertura, sem que o reformado ou cônjuge dispense níveis 
de cobertura necessários. Adicionalmente, o mercado indivi-
dual oferece mais escolhas de planos do que a cobertura de 
grupo patrocinada pela conferência, posicionando melhor o 
reformado ou o cônjuge para seleccionar um plano que esteja 
mais alinhado com as suas necessidades individuais. Algumas 
conferências reduziram signi�cativamente a sua responsabi-
lidade médica pós-reforma, seleccionando soluções de remu-
nerações ou ARS.

IV. Observações e Conclusões Principais 

• A tendência de custo do patrocinador de plano líquido 
(obrigações de benefícios MPR) é favorável, mesmo no 
seio de uma crescente população de reformados.

• Ainda que com tendência de custo líquido favorável, as 
conferências continuam a enfrentar desa�os no �nan-
ciamento total da sua parte de responsabilidades, com 
apenas 46 por cento de conferências a comunicarem um 
estado totalmente �nanciado e mais de mil milhões de 
dólares americanos de passivos totais.

• Há uma necessidade contínua de que o MPR seja in-
cluído num �nanciamento abrangente regular. Existem 
algumas oportunidades para algumas conferências con-
siderarem ajustes aos benefícios, partilha de custos e es-
tratégias de �nanciamento, para diminuir as lacunas de 
�nanciamento e apoiar a sustentabilidade dos benefícios 
médicos dos reformados em toda a denominação.
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Anexo A

Resumo do Plano de Financiamento Pré-82 de 2019 por Conferência,  
1 de Janeiro de 2017 para 2019

É apresentado abaixo o estado de �nanciamento das cinquenta e quatro conferências anuais que participam no Plano Pré-
82. Os valores nesta tabela re�ectem premissas de longo prazo, e não premissas de base de mercado. Para todas elas, foram 
emitidas pareceres em 2019. Alguns dos PSR ou aumentos de PSR diferem do PFBA de 2019 devido a revisões não re�ectidas 
no PFBA. (A Conferência Red Bird Missionary não participou no Plano Pré-82.)

Conferência

2019 
Taxa do 
Serviço  

Anterior

Aumentos 
PSR  

Assumidos

Apenas Activos do Plano Activos Descritos

Rácio 
�nanciado

Estado de  
�nanciado

Rácio 
�nanciado

Estado de 
�nanciado

Alabama - Florida Oeste 773,00 2,00% 99%  (308 486) 99%  (308 486)

Alasca (AUMC) 791,00 2,00% 92%  (208 845) 92%  (208 845)

Arkansas 577,00 0,00% 98%  (469 373) 98%  (375 054)

Baltimore-Washington 720,00 4,00% 138%  19 510 170 138%  19 510 170 

Califórnia-Nevada 887,00 1,00% 84%  (5 908 586) 130%  11 111 308 

Califórnia-Pací�co 731,00 2,00% 117%  8 856 551 117%  8 856 551 

Texas Central 702,00 1,00% 115%  3 591 383 122%  5 353 500 

Dakotas 718,00 1,75% 88%  (2 489 829) 169%  14 447 765 

Sudoeste do Deserto 688,00 2,00% 105%  649 694 105%  649 694 

Ohio Este 900,00 2,00% 116%  11 665 462 116%  11 665 462 

Pensilvânia Oriental 502,00 0,00% 74%  (6 223 734) 100%  16 427 

Flórida 771,00 1,00% 92%  (6 065 992) 92%  (6 065 992)

Grandes Planícies 791,00 2,00% 122%  19 408 029 122%  19 408 029 

Grande Nova Jérsia 685,00 2,00% 97%  (1 264 330) 103%  1 007 982 

Holston 586,00 1,50% 71%  (8 158 113) 94%  (1 780 807)

Illinois Grandes Rios 778,00 2,00% 98%  (1 261 331) 98%  (1 261 331)

Indiana 731,00 2,00% 121%  16 976 687 121%  16 976 687 

Iowa 650,00 1,75% 105%  2 724 733 151%  26 258 295 

Kentucky 763,00 2,00% 103%  1 089 421 103%  1 089 421 

Luisiana 745,00 2,50% 113%  3 758 177 128%  7 926 112 

Memphis 624,00 1,90% 136%  6 319 456 136%  6 319 456 

Michigan 830,00 2,00% 105%  4 205 476 105%  4 205 476 

Minnesota 749,00 2,00% 104%  1 463 345 125%  8 975 082 

Mississippi 554,00 2,00% 83% (6 595 895) 93%  (2 789 089)

Missouri 644,00 3,00% 106%  2 289 660 106%  2 289 660 

Nova Inglaterra 656,00 3,50% 96% (1 744 526) 100%  39 769 

Novo México 668,00 2,00% 104%  488 672 104%  488 672 

Nova Iorque 604,00 2,00% 91% (2 841 102) 91%  (2 841 102)

Alabama Norte 734,00 2,00% 138%  12 462 589 138%  12 462 589 

Carolina do Norte 754,00 2,50% 50% (18 630 214) 93%  (2 640 529)

Geórgia do Norte 716,00 1,00% 90%  (4 070 541) 92%  (3 127 433)

Texas Norte 780,00 2,50% 87%  (2 910 094) 112%  2 723 709 

Illinois do Norte 605,00 0,00% 93%  (3 122 227) 98%  (861 147)

Noroeste do Texas 647,00 1,00% 83%  (2 755 647) 83%  (2 755 647)
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Conferência

2019 
Taxa do 
Serviço  

Anterior

Aumentos 
PSR  

Assumidos

Apenas Activos do Plano Activos Descritos

Rácio 
�nanciado

Estado de  
�nanciado

Rácio 
�nanciado

Estado de 
�nanciado

Oklahoma 684,00 2,00% 72%  (9 478 648) 72%  (9 478 648)

Oklahoma (OIMC) 351.25 3,00% 226%  627 839 226%  627 839 

Oregão-Idaho 631,00 2,50% 118%  2 840 800 118%  2 840 800 

Noroeste do Pací�co 756,00 2,00% 101%  209,055 101%  209,055 

Península-Delaware 637,00 2,00% 104%  639 933 104%  639 933 

Rio Texas 665,00 2,00% 98%  (749 168) 98%  (749 168)

Montanhas Rochosas 611,00 3,00% 137%  8 930 455 137%  8 930 455 

Carolina do Sul 797,00 2,00% 140%  23 120 613 140%  23 120 613 

Geórgia do Sul 674,00 2,00% 58% (10 673 989) 124%  6 083 490 

Susquehanna 630,00 1,14% 115%  7 013 148 148%  23 191 583 

Tennessee 714,00 1,50% 105%  1 159 342 105%  1 159 342 

Texas 876,00 1,00% 99%  (334 461) 99%  (334 461)

Alta de Nova Iorque 645.00 2,00% 96%  (2 146 874) 104%  2 547 962 

Virgínia 570,00 0.50% 88%  (7 139 133) 88%  (7 139 133)

Ohio Ocidental 611,00 2,00% 104%  3 080 063 104%  3 080 063 

Virgínia Oeste 588,00 2,00% 130%  10 583 582 136%  12 726 701 

Carolina do  Norte  Oeste 790,00 2,00% 95%  (3 535 639) 95%  (3 535 639)

Pensilvânia Oeste 639,75 1,80% 108%  5 637 329 108%  5 637 329 

Wisconsin 740,00 2,00% 89%  (5 283 576) 92%  (3 785 650)

Yellowstone 485,00 2,00% 141%  3 118 096 141%  3 118 096 

Total 103% 68 049 407 111% 225 656 915

TOTAL Excluindo excedentes das conferências 95% (114 370 353) 98% (50 038 162)
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Anexo B

2018 Estado de �nanciamento das RMP por Conferência

A seguinte exposição lista as informações disponíveis para as conferências que se sabia oferecerem um programa médico 

para reformados na altura em que os PFBA foram preenchidos.

Conferência OABP* Activos Descritos
Estado de 
�nanciado Rácio �nanciado

Alabama - Florida Oeste $24 244 293 $21 429 241 ($2 815 052) 88,39%

Arkansas $9 441 000 $193 000 ($9 247 331) 2,05%

Baltimore-Washington $34 235 026 $61 058 795 $26 823 769 178,35%

Califórnia-Nevada Não reportado

Califórnia-Pací�co $25 645 619 $459 668 ($25 185 951) 1,79%

Texas Central $5 520 419 $4 210 211 ($1 310 208) 76,27%

Dakotas $15 731 663 $13 929 483 ($1 802 180) 88,54%

Sudoeste do Deserto $7 711 238 $7 674 800 ($36 438) 99,53%

Ohio Este $54 561 175 $2 771 153 ($51 790 022) 5,08%

Pensilvânia Oriental $11 912 164 $5 002 363 ($6 909 801) 41,99%

Flórida $46 195 992 $49 267 683 $3 071 691 106,65%

Grandes Planícies $6 277 186 $8 675 019 $2 397 833 138,20%

Grande Nova Jérsia $49 555 111 $17 159 289 ($32 395 822) 34,63%

Holston $18 453 875 $9 418 359 ($9 035 516) 51,04%

Illinois Great Rivers $27 965 869 $72 919 075 $44 953 206 260,74%

Indiana $15 073 823 $1 930 785 ($13 143 038) 12,81%

Luisiana Não reportado

Iowa $7 364 313 $8 537 255 $1 172 942 115,93%

Kentucky $18 676 624 $18 500 726 ($175 898) 99,06%

Memphis $10 667 299 $11 527 066 $859 767 108,06%

Michigan $78 067 329 $77 930 788 ($136 541) 99,83%

Minnesota $11 452 653 $12 000 000 $547 347 104,78%

Mississippi $12 076 443 $13 688 560 $1 612 117 113,35%

Missouri $11 880 000 $721 741 ($11 158 259) 6,08%

Nova Inglaterra $29 570 891 $29 570 891 $0 100,00%

Novo México $7 256 509 $7 076 901 ($179 608) 97,52%

Nova Iorque $21 881 002 $22 081 888 $200 886 100,92%

Carolina do Norte $32 648 555 $46 687 931 $14 039 376 143,00%

Geórgia do Norte $42 760 689 $37 829 301 ($4 931 388) 88,47%

Texas Norte $10 769 668 $15 000 000 $4 230 332 139,28%

Illinois do Norte $22 212 878 $22 553 731 $340 853 101,53%

Noroeste do Texas $4 363 443 $2 319 806 ($2 043 637) 53,16%

Oklahoma $26 821 230 $0 ($26 821 230) 0,00%

Oklahoma (OIMC) $233 470 $516 942 $283 472 221,42%

Oregon-Idaho $6 536 280 $8 273 510 $1 737 230 126,58%

Noroeste do Pací�co $1 085 221 $1 085 221 $0 100,00%

Península-Delaware $15 676 000 $15 379 725 ($296 275) 98,11%



486  DCA Edição Avançada

Conferência OABP* Activos Descritos
Estado de 
�nanciado Rácio �nanciado

Rio Texas $878 313 $0 ($878 313) 0,00%

Montanhas Rochosas $8 143 183 $3 767 431 ($4 375 752) 46,26%

Carolina do Sul $18 114 869 $18 359 454 $244 585 101,35%

Geórgia do Sul $10 611 630 $1 454 066 ($9 157 564) 13,70%

Susquehanna $26 309 217 $0 ($26 309 217) 0,00%

Tennessee $1 670 356 $1 960 823 $290 467 117,39%

Texas $21 277 000 $0 ($21 277 000) 0,00%

Alta de Nova Iorque $27 299 984 $23 000 000 ($4 299 984) 84,25%

Virgínia $113 970 895 $23 000 000 ($90 970 895) 20,18%

Ohio Ocidental $51 160 200 $53 240 000 $2 079 800 104,07%

Virgínia Oeste $3 681 755 $0 ($3 681 755) 0,00%

Carolina do Norte Oeste $14 629 723 $9 105 648 ($5 524 075) 62,24%

Pensilvânia Oeste $25 120 729 $30 457 782 $5 337 053 121,25%

Wisconsin $18 186 301 $20 570 040 $2 383 739 113,11%

Yellowstone $2 249 531 $2 805 333 $555 802 124,71%

TOTAL $1 067 828 636 $824 567 754 ($243 260 882) ™
* OABP: Obrigação acumulada de benefícios pós-reforma
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A Conferência Geral de 2016 encaminhou três assuntos 
à Junta Geral de Benefícios de Pensão e Saúde [dba Wespath 
Bene�ts and Investments (Wespath)]. Dois dos assuntos re-
feridos foram emendas quase idênticas a duas petições sepa-
radas de plano de benefícios: A Petição 60039 e a Petição 
60040. O terceiro assunto encaminhado foi uma petição re-
ferente a nomeações para certos ministérios de extensão: Pe-
tição 60651. 

Petição 60039 e Petição 60040 

(itens 29 e 27 do calendário, respectivamente)

As emendas propostas à Petição 60039 (Emendas do 
PSRC) e Petição 60040 (Emendas da PPA) foram enca-
minhadas pela Conferência Geral de 2016 à Wespath. As 
emendas propostas às duas petições eram muito seme-
lhantes. A Conferência Geral aprovou as duas petições 
sem emendas. No entanto, a Conferência Geral de 2016 
encaminhou cada emenda à Wespath para analisar o 
impacto das emendas e considerar se determinadas dis-
posições das duas petições seriam constitucionais sem as 
emendas propostas. Segue-se o relatório completo da Wes-
path à Conferência Geral de 2020.

A transcrição associada a estes encaminhamentos pode 
ser lida nas páginas 2717 e 2718 e continua nas páginas 2761 
a 2765 do Daily Christian Advocate para a Conferência Geral 
de 2016. 

Mais detalhes sobre essas referências estão no Relatório 
Quatro. 

Contexto: Durante o quadriénio 2013-2016, um pequeno 
número de conferências anuais dos EUA decidiu deixar de 
oferecer cobertura de plano de saúde de grupo patrocinado 
pela entidade patronal aos clérigos; em vez disso, decidiu 
fazer um pagamento directo ao clérigo, para ser usado na 
compra de cobertura de saúde individual. Essas conferências 
anuais estavam a tentar manter o custo dos benefícios e pa-
cotes de compensação de clérigos ao mesmo nível, mas op-
taram por disponibilizar benefícios de saúde aos clérigos de 
um modo diferente: a cobertura do seguro de saúde em grupo 
subsidiada pela entidade patronal. 

Essa nova prática teve como consequência não inten-
cional o aumento da remuneração média denominacional 
(RMD), que é usada para determinar determinados benefícios 
nos planos de benefícios obrigatórios dos clérigos [Programa 
de Segurança da Reforma de Clérigos (PSRC) e no Plano 
de Protecção Abrangente (PPA)]. A nova prática usada por 

algumas conferências aumentou inadvertidamente a RMD, 
o que aumentou os níveis de benefícios futuros de todos os 
clérigos dos EUA, assim como as responsabilidades de longo 
prazo e as contribuições do plano para todas as conferências 
anuais dos EUA - incluindo conferências que não adoptaram 
a nova prática. 

Para resolver esse problema, a Wespath propôs uma mu-
dança nas de�nições de “remuneração do plano” e RMD no 
PSRC e no PPA à Conferência Geral de 2016, para excluir 
“remuneração em dinheiro paga em vez da cobertura do plano 
de saúde em grupo fornecida pela entidade patronal”. Por 
outras palavras, os níveis de benefício dos clérigos e as res-
ponsabilidades das conferências não aumentariam inadverti-
damente para todos os clérigos dos EUA devido à prática de 
algumas conferências. 

Pergunta apresentada: As emendas ao PSRC e ao PPA 
nas petições 60039 e 60040 respectivamente, impedem a au-
toridade da conferência do cargo sobre a compensação dos 
clérigos nomeados ou entram em con�ito com outros pará-
grafos do Livro de Disciplina? 

Resposta da Wespath: Não. A Wespath acredita que as 
de�nições de compensação do plano e RMD no PSRC e no 
PPA não violam os poderes das conferências do cargo de es-
tabelecer a compensação dos clérigos. A Conferência Geral 
tem autoridade para determinar quais factores, tais como de-
�nições especí�cas de remuneração, devem ser usados para 
calcular os valores dos benefícios nos planos de reforma e 
assistência social, isto é, PSRC e PPA, na medida em que es-
tes são distintamente conexionais. As de�nições do plano de 
remuneração e RMD usadas no PSRC e no PPA são separadas 
e distintas da remuneração em dinheiro (a remuneração real 
paga ao clérigo), que é de�nida pelas conferências do cargo. 
Com base na Decisão n.º 568 do Conselho Judicial, a Wes-
path não acredita que as de�nições de remuneração ou RMD 
no PSRC e no PPA sejam inconstitucionais ou estejam em 
con�ito com quaisquer disposições do Livro de Disciplina. 
Do mesmo modo, as de�nições de RMD do PSRC e do PPA 
também não de�nem os salários ministeriais.

Petição 60651 (item 126 do calendário)

A petição 60651 (Nomeações para Contextos Acadé-
micos) foi encaminhada pela Conferência Geral de 2016 
à Wespath para uma análise mais aprofundada sobre se 
isso imputaria a uma conferência anual o custo de outro 
ano de serviço no PSRC para cada clérigo assim nomeado. 

Relatório Quadrienal da Junta Geral de Pensões  
e Benefícios de Saúde (Wespath)

Resumo do Relatório Quatro: Referências da Conferência Geral de 2016
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Seria diferente do que seria acumulado se o clérigo fosse 
nomeado para “frequentar a escola” (uma categoria de 
nomeação que já existe)?

A transcrição associada a este encaminhamento pode ser 
lida nas páginas 2540 e 2541 do Daily Christian Advocate. 
A intenção da petição era permitir uma categoria especí�ca 
de ministério de extensão que incluísse nomeações como 
estudantes em programas de pesquisa para doutoramento e 
pessoas que sirvam como instrutores ou professores ou admi-
nistradores em faculdades, universidades e escolas teológicas 
a�liadas à Igreja Metodista Unida. 

Pergunta apresentada: Se promulgados, os termos da 
Petição 60651 imputariam a uma conferência anual o custo de 
mais um ano de serviço no âmbito do Programa de Segurança 
de Reforma de Clérigos (PSRC) para cada clérigo nomeado 
da maneira proposta pela petição? 

Resposta da Wespath: De um modo geral, não. A única 
maneira pela qual um clérigo nomeado dessa maneira seria 
um participante do PSRC elegível para “acumular serviço” 
(isto é, obter crédito de pensão) sob tal nomeação seria se a 
conferência anual que �zesse a nomeação para o ministério 
de extensão escolhesse designar tal ministério particular de 
extensão como uma “entidade electiva da conferência” nos 
termos do PSRC. Fazer essa designação �ca inteiramente ao 
critério da conferência anual como patrocinadora do plano do 
PSRC. Portanto, a Wespath acredita que um clérigo nomeado 
para um ministério de extensão, conforme descrito na Petição 
60651, não acumulará serviço sob o PSRC, excepto se a con-
ferência anual escolher a�rmativamente proporcionar partici-
pação no PSRC ao clérigo nomeado para esse ministério de 
extensão, designando o ministério de extensão como entidade 
electiva da conferência.
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A Conferência Geral de 2016 encaminhou três assuntos 
à Junta Geral de Benefícios de Pensão e Saúde [dba Wespath 
Bene�ts and Investments (Wespath)]. Dois dos assuntos re-
feridos foram emendas quase idênticas a duas petições sepa-
radas de plano de benefícios: A Petição 60039 e a Petição 
60040. O terceiro assunto encaminhado foi uma petição re-
ferente a nomeações para certos ministérios de extensão: Pe-
tição 60651. 

Petição 60039 e Petição 60040 
(itens 29 e 27 do calendário, respectivamente)

As emendas propostas à Petição 60039 (Emendas do 
PSRC) e Petição 60040 (Emendas da PPA) foram enca-
minhadas pela Conferência Geral de 2016 à Wespath. As 
emendas propostas às duas petições eram muito seme-
lhantes. A Conferência Geral aprovou as duas petições 
sem emendas. No entanto, a Conferência Geral de 2016 
encaminhou cada emenda à Wespath para analisar o 
impacto das emendas e considerar se determinadas dis-
posições das duas petições seriam constitucionais sem as 
emendas propostas. Segue-se o relatório completo da Wes-
path à Conferência Geral de 2020.

A transcrição associada a estes encaminhamentos pode 
ser lida nas páginas 2717 e 2718 e continua nas páginas 2761 
a 2765 do Daily Christian Advocate para a Conferência Geral 
de 2016. 

Contexto: Durante o quadriénio 2013-2016, um pequeno 
número de conferências anuais dos EUA decidiu deixar de 
oferecer cobertura de plano de saúde de grupo patrocinado 
pela entidade patronal aos clérigos. De um modo geral, isto 
esteve relacionado com a disponibilidade de cobertura alter-
nativa nos mercados, criada por lei federal, ou seja, a Lei de 
Assistência Acessível (Affordable Care Act, ACA). Alguns 
ou todos os fundos que as conferências anuais tinham vindo a 
contribuir em nome dos clérigos para um plano de seguro de 
saúde em grupo como subsídios não tributáveis a entidades 
patronais estavam a ser pagos directamente aos clérigos na 
forma de compensação tributável em dinheiro. Essas confe-
rências anuais estavam a tentar manter o custo dos benefícios 
e pacotes de compensação de clérigos ao mesmo nível, mas 
optaram por disponibilizar benefícios de saúde aos clérigos 
de um modo diferente (dinheiro para comprar apólices de se-
guro de saúde individuais, em vez da cobertura do seguro de 
saúde em grupo subsidiada pela entidade patronal). 

Essa nova prática teve como consequência não intencional 

o aumento da remuneração média denominacional (RMD), 
que é usada para determinar determinados benefícios nos 
planos de benefícios obrigatórios dos clérigos [Programa de 
Segurança da Reforma de Clérigos (PSRC) e no Plano de Pro-
tecção Abrangente (PPA)], devido ao facto de que mais do 
que o total de benefícios e pacotes de remuneração estava a 
ser pago em dinheiro (isto é, pagamento directo ao clérigo, 
para ser usado na compra de cobertura de saúde individual). O 
novo pagamento de cobertura de “dinheiro em vez do” plano 
de saúde em grupo estava a ser incluído na RMD, enquanto 
a maneira tradicional de “pagamento” de benefícios de saúde 
(isto é, cobertura de plano de saúde de grupo subsidiada pelo 
empregador, não tributável) não estava incluída na RMD. A 
nova prática usada por algumas conferências aumentou inad-
vertidamente a RMD, o que aumentou os níveis de benefícios 
futuros de todos os clérigos dos EUA, assim como as respon-
sabilidades de longo prazo e as contribuições do plano para 
todas as conferências anuais dos EUA — incluindo conferên-
cias que não adoptaram a nova prática. 

Para resolver esse problema, a Wespath propôs uma mu-
dança nas de�nições de “remuneração do plano” e RMD no 
PSRC e no PPA à Conferência Geral de 2016, sob a qual a 
“remuneração em dinheiro paga em vez da cobertura do 
plano de saúde em grupo fornecida pela entidade patronal” 
seria excluída. A de�nição destes termos no PPA incorpora 
por referência as de�nições do PSRC. Por outras palavras, 
os níveis de benefício dos clérigos e as responsabilidades das 
conferências não aumentariam inadvertidamente para todos 
os clérigos dos EUA devido à prática de algumas conferên-
cias que oferecem directamente aos clérigos compensação em 
dinheiro pelos benefícios de saúde. 

O delegado Robert Zilhaver propôs uma emenda a cada 
petição: 

“Manter o cálculo da remuneração média denomina-
cional com base nas transacções económicas auditáveis 
reais das compensações adoptadas pelas Conferências dos 
cargos de acordo com o ¶ 247.13”, em vez de uma redacção 
que delega partes dessa remuneração média denominacio-
nal à conferência anual para cálculos. E, os parágrafos que 
seriam afectados no DCA estaria na p. 709, para alterar 
a seção 2.16, Remuneração Média Denominacional, que 
seria restaurar a redacção original. E na p. 709, a secção 
2.20, Compensação do Plano, que seria restaurar a re-
dacção original. E, para alterar na p. 712, a secção 502c, 
para restaurar a redacção original e adicionar texto adicio-
nal no �m como uma nota: “a Conferência Geral de 2016 
solicita que a Junta Geral de Pensões e Benefícios para a 

Relatório Quadrienal da Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde (Wespath)

Relatório Quatro: Referências da Conferência Geral de 2016
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Saúde reveja os cálculos da remuneração média denom-
inacional, conforme apresentado na sua petição 60040-
FA-1504.1, ADCA pp. 705 a 709, pelo cumprimento das 
Decisões Judiciais 51, 390 e outras decisões identi�cadas, 
bem como, os ¶ 16.4, 16.8, 16.9, 16.5 Constitucionais;  
¶ 247.13, 604.1, 604.4, 604.8, 604.13, 639.4, 639.5, 639.6, 
639.7, 1506 Disciplinares e outros parágrafos identi�ca-
dos. Recomenda-se que o conselho use as disposições do 
parágrafo 2610 para garantir a conformidade.”

A Conferência Geral votou 627 contra 133 para encami-
nhar a emenda proposta à petição 60039 para Wespath; e 604 
contra 182 para remeter a mesma emenda proposta à petição 
60040 para Wespath.

Pergunta apresentada: As emendas ao PSRC e ao PPA 
nas petições 60039 e 60040, respectivamente, impedem a au-
toridade da conferência do cargo sobre a compensação dos 
clérigos nomeados ou entram em con�ito com outros pará-
grafos do Livro de Disciplina? 

Resposta da Wespath: Não. Conforme explicado 
abaixo, a Wespath acredita que as de�nições de compensação 
do plano e RMD no PSRC e no PPA não violam os poderes 
das conferências do cargo de estabelecer a compensação dos 
clérigos. A Conferência Geral tem autoridade para determinar 
quais factores, tais como de�nições especí�cas de remunera-
ção, devem ser usados para calcular os valores dos benefícios 
nos planos de reforma e assistência social, isto é, PSRC e 
PPA, na medida em que estes são distintamente conexionais. 
As de�nições do plano de remuneração e RMD usadas no 
PSRC e no PPA são separadas e distintas da remuneração em 
dinheiro (a remuneração real paga ao clérigo), que é de�nida 
pelas conferências do cargo. Com base na Decisão n.º 568 do 
Conselho Judicial, a Wespath não acredita que as de�nições 
de remuneração ou RMD no PSRC e no PPA sejam inconsti-
tucionais ou estejam em con�ito com quaisquer disposições 
do Livro de Disciplina. 

A Conferência Geral tem autoridade para estabelecer e 
modi�car os termos dos planos de benefícios obrigatórios à 
luz do ¶ 1504.1 do Livro de Disciplina. As de�nições revistas 
de compensação do plano e da RMD, que são apenas parte 
das fórmulas de benefícios dos planos, não infringem os di-
reitos das conferências do cargo de estabelecer a remuneração 
dos clérigos. A a�rmação no encaminhamento e na emenda 
proposta confunde dois usos e de�nições distintos e separa-
dos do termo “remuneração”. Mais importante, a a�rmação 
foi rejeitada pelo Conselho Judicial. 

Na Decisão do Conselho Judicial n.º 568 (http://www 
.umc.org/decisions/41461/P50), a Conferência Anual de 
Dakota do Norte contestou a constitucionalidade da de�ni-
ção de remuneração usada no Plano de Pensões Ministeriais 
(PPM) [um plano anterior ao PSRC e agora um suplemento 
ao PSRC] e no PPA. O PPM e o PPA incluíam subsídios de 

habitação e o valor das casas pastorais na de�nição de remu-
neração, enquanto o Livro de Disciplina de 1984, ¶ 256.3 (f) 
[¶  252.4 (e) no Livro de Disciplina de 2016] indicava que 
“a habitação não deve ser considerada parte de remuneração 
ou salário, mas deve ser considerada um meio fornecido pela 
igreja local e para conveniência da igreja local, de habilitar 
o seu ministério e o ministério itinerante da Conferência 
Anual.” Assim, havia uma clara diferença entre a de�nição de 
remuneração nos planos de benefícios da igreja e uma de�ni-
ção de remuneração no Livro de Disciplina, num parágrafo 
que trata das igrejas locais e a determinação e reporte de com-
pensação de habitação e aos clérigos. 

O Conselho Judicial considerou que essas diferenças nas 
de�nições de compensação são permitidas. O Conselho Judi-
cial declarou:

O facto de a compensação do plano ser de�nida no 
PPM 2.1 (k) e no PPA 2.1 (g) de forma diferente da remu-
neração ministerial no ¶ 256.3 não faz com que a anteri-
or seja inválida. É permitido a um órgão legislativo, neste 
caso a Conferência Geral, ao lidar com duas questões dif-
erentes, de�nir a mesma palavra de maneira diferente em 
circunstâncias separadas, como as que estão envolvidas 
aqui. Embora não tenha sido directamente levantada, há 
uma implicação no material recebido da Conferência de 
Dakota do Norte de que ter de�nições diferentes de com-
pensação é inconstitucional. Não fomos alertados para 
qualquer violação constitucional nem detectámos nenhu-
ma.

As preocupações levantadas pelo Delegado Zilhaver, e 
contidas no encaminhamento para a Wespath pela Conferên-
cia Geral de 2016, já foram abordadas pelo Conselho Judicial 
na Decisão nº 568. O Conselho Judicial considerou que é per-
mitida uma diferença nas de�nições de remuneração, por se 
tratarem de dois assuntos separados para �ns distintos. Assim 
como as de�nições de remuneração examinadas na Decisão 
n.º 568, as de�nições de RMD do PSRC e do PPA “não de�-
nem salários ministeriais, mas estabelecem uma fórmula . . .”  
A RMD é apenas uma parte da fórmula de benefícios na qual 
os benefícios dos clérigos se baseiam. Essas de�nições não 
têm impacto na compensação monetária ministerial real de-
terminada e paga aos clérigos pelas igrejas através das con-
ferências dos cargos ou na sua tributação. Portanto, não há 
enfermidade constitucional ou defeito disciplinar com as de-
�nições alteradas de remuneração do plano e RMD no CSRP 
e PPA, que foram aprovadas por voto de maioria pela Confe-
rência Geral. 

Petição 60651 (item 126 do calendário)

A petição 60651 (Nomeações para Contextos Acadé-
micos) foi encaminhada pela Conferência Geral de 2016 
à Wespath para uma análise mais aprofundada sobre se 



isso imputaria a uma conferência anual o custo de outro 
ano de serviço no PSRC para cada clérigo assim nomeado. 
Seria diferente do que seria acumulado se o clérigo fosse 
nomeado para “frequentar a escola” (uma categoria de 
nomeação que já existe)?

A transcrição associada a este encaminhamento pode ser 
lida nas páginas 2540 e 2541 do Daily Christian Advocate. 
A intenção da petição era permitir uma categoria especí�ca 
de ministério de extensão que incluísse nomeações como 
estudantes em programas de pesquisa para doutoramento e 
pessoas que sirvam como instrutores ou professores ou admi-
nistradores em faculdades, universidades e escolas teológicas 
a�liadas à Igreja Metodista Unida. A petição permitiria que 
o serviço dos pastores locais incluísse essa nomeação espe-
cí�ca para o ministério de extensão. Isso encorajaria o forta-
lecimento do relacionamento entre a Igreja Metodista Unida 
e as várias instituições de ensino superior, e permitiria que 
uma determinada categoria de estudantes satis�zesse os re-
quisitos de serviço de estado de membro provisório, enquanto 
também trabalhava num doutoramento. A Conferência Geral 
votou 581 a 104 para encaminhar a petição a Wespath.

Pergunta apresentada: Se promulgados, os termos da 
Petição 60651 imputariam a uma conferência anual o custo de 
mais um ano de serviço no âmbito do Programa de Segurança 

de Reforma de Clérigos (PSRC) para cada clérigo nomeado 
da maneira proposta pela petição? 

Resposta da Wespath: De um modo geral, não. A única 
maneira pela qual um clérigo nomeado dessa maneira seria 
um participante do PSRC elegível para “acumular serviço” 
(isto é, obter crédito de pensão) sob tal nomeação seria se a 
conferência anual que �zesse a nomeação para o ministério 
de extensão escolhesse designar tal ministério particular de 
extensão como uma “entidade electiva da conferência” nos 
termos do PSRC. Fazer essa designação �ca inteiramente ao 
critério da conferência anual como patrocinadora do plano do 
PSRC. Uma entidade electiva da conferência é um ministé-
rio de extensão pelo qual a conferência anual decide fazer 
contribuições do PSRC (benefício de�nido e custo da con-
tribuição de�nida) em nome de todos os clérigos nomeados 
pelo bispo da conferência anual. Portanto, a Wespath acre-
dita que um clérigo nomeado para um ministério de extensão, 
conforme descrito na Petição 60651, não acumulará serviço 
sob o PSRC, excepto se a conferência anual escolher a�r-
mativamente proporcionar participação no PSRC ao clérigo 
nomeado para esse ministério de extensão, designando o mi-
nistério de extensão como entidade electiva da conferência.
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A Casa Publicadora Metodista Unida é uma extensão da 
missão e ministério da Igreja Metodista Unida (IMU). Fazer 
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo 
não é só o nosso mantra; é a nossa paixão e motivação princi-
pal de tudo o que fazemos.

Servimos dezenas de milhares de igrejas e centenas de 
milhares de indivíduos. As tarefas envolvidas abrangem desde 
a pesquisa das necessidades do cliente até à identi�cação e 
parceria com os autores, e a manutenção da infraestrutura até 
à modernização em termos de tecnologia digital e sistemas 
de informação. Financeiramente, a CPMU é totalmente au-
tossustentável através das vendas e o nosso trabalho é real-
izado 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 
dos clérigos e dos seus dependentes nas conferências jurisdi-
cionais e centrais. 

A CPMU fornece uma variedade de produtos para o en-
sino e aprendizagem, bolsas de estudo, tecnologia aplicada 
e ministério pro�ssional, desenvolvimento de líderes, vida 
Cristã, música e culto, e apoio à missão e aos ministérios 
das congregações. Apesar das perturbações ocorridas nas 
indústrias de publicação e venda de livros, e do declínio na 
frequência nos cultos e na escola dominical na América do 
Norte, continuamos a proporcionar 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 Deus e a escolher 
servir a Deus e ao próximo.

As vendas acumuladas das operações contínuas no 
período 2016–2019 foram de USD 219 249 000. O custo dos 
produtos vendidos (o preço dos recursos comprados ou fab-
ricados para revenda) e as despesas operacionais totalizaram 
USD 216 968 000. A receita operacional líquida foi positiva 
ao longo de quatro anos, totalizando USD 2 281 000, e a re-
ceita não operacional e receitas de investimento totalizaram 
USD 39 814 000. Isto resultou numa receita líquida, nos qua-
tro anos, de USD 35 402 000. Durante esse período, a CPMU 
vendeu duas parcelas de imóveis no centro de Nashville e 
concluiu a transição para o Campus New House Commons. A 
CPMU também vendeu a sua propriedade do Centro de Dis-
tribuição após terceirizar essas operações em 2017. O balanço 
da CPMU revela ativos e passivos totais de USD 84 233 000 
no �nal do quadriénio. 

Embora a crise �nanceira mundial de 2008–2009 tenha 
resultado no dé�cit de ativos do plano de pensão de benefícios 
de�nidos da CPMU, a CPMU tem vindo a recuperar diligen-
temente os ativos do plano de benefícios de�nidos de uma 

baixa de 68 por cento do valor determinado atuarialmente 
como sendo necessário para cobrir passivos futuros investindo 
os proventos da venda de propriedades e de um plano mul-
tianual agressivo para contribuições em numerário. Espera-
mos atingir o limiar do corpus necessário para �nanciar os 
passivos previdenciários de longo prazo projetados, até 2022.

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 �cção. Estes incluem 
várias novas edições da Bíblia em Inglês Comum (CEB); cur-
rículo, como o Deep Blue e Bible Story Basics (Noções bási-
cas da história da Bíblia) currículo para crianças e o currículo 
trimestral Adult Bible Studies (Estudos bíblicos para adultos) 
com uma nova componente de vídeo; recursos ministeriais, 
como o de Adam Hamilton Credo, Women Bible studies (Es-
tudos bíblicos para mulheres) Abingdon, de Melissa Spoel-
stra, e o livro do Advento The Redemption (A Redenção) de 
Scrooge; novos livros que enriquecem a vida Cristã; recursos 
o�ciais Metodistas Unidos; e mais. 

Em 2019, a UMPH lançou uma grande iniciativa digi-
tal chamada Amplify (Ampli�car) (amplifymedia.com), uma 
plataforma de multimédia digital projetada e desenvolvida 
em colaboração com grupos de foco do cliente para permitir 
que as igrejas envolvam os seus constituintes com a CPMU e 
com o conteúdo da própria igreja, podendo as igrejas capazes 
de usar a sua própria marca. A Ampli�car foi projetada para 
facilitar o acesso ao estudo, desenvolvimento do discipulado 
e outros conteúdos de recursos ministeriais em qualquer lu-
gar, a qualquer momento, via streaming online para desktops, 
dispositivos móveis e TV inteligentes. Além disso, a CPMU 
lançou a Connected Faith (Fé conectada), uma plataforma ba-
seada numa aplicação móvel para fornecer recursos Cristãos 
de ensino e aprendizagem para smartphones e tablets. 

Juntamente com essas duas iniciativas digitais, a CPMU 
também concluiu a migração do Cokesbury.com da sua in-
fraestrutura herdada para uma plataforma atualizada de comér-
cio eletrónico, de código aberto, no Inverno de 2019. Embora 
a melhoria da experiência e do envolvimento do cliente tenha 
sido o principal fator para a mudança, o investimento também 
move a nossa infraestrutura para uma “pegada” de tecnologia 
mais simples que, por sua vez, aumenta a nossa adaptabilidade 
e nos posiciona melhor em termos de sustentabilidade, inclu-
indo a implementação mais rápida de atualizações e modi-
�cações para atender às tecnologias em constante evolução 
e às expetativas dos clientes. Iniciamos outros projetos que 
simpli�caram as operações e reduziram a complexidade. E, 
em colaboração com um parceiro terceiro de tecnologia e o 
GCFA, gerimos o desenvolvimento do site do Daily Christian 
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Advocate (Advogado Cristão Diário) para fornecer acesso to-
talmente digital ao conteúdo do DCA, melhorar a e�ciência 
da distribuição do DCA reduzindo a dependência das oper-
ações de impressão e relacionadas no local nas conferências 
e ajudando a mitigar o impacto do local da conferência nos 
custos de pessoal e operacionais.

Os 230 anos de história da Editora foram marcados por 
mudanças e incertezas, mas também por pessoas �éis que 
con�aram em Deus, agiram com tenacidade e imaginação e 

navegaram por essas incertezas e mudanças pela graça de Je-
sus Cristo. Da mesma forma hoje, apesar das mudanças que 
enfrentamos nas nossas congregações, denominação, mer-
cado e indústria, con�amos na graça de Deus e na orientação 
do Espírito Santo. O nosso objetivo é compartilhar as boas 
novas de Jesus Cristo com um mundo faminto de salvação e 
esperança, e comprometemo-nos numa busca incansável pela 
excelência procurando o seu apoio, crítica e participação ao 
longo do caminho.
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Introdução

A Casa Publicadora Metodista Unida é uma extensão da 
missão e ministério da Igreja Metodista Unida (IMU). 

Agitações sociais globais, bem como os desa�os con-
temporâneos enfrentados pela Igreja Metodista Unida, são 
caracterizados por altos níveis de variabilidade. Mais coisas 
mudam, com mais frequência. Ao longo dos seus 230 anos de 
história, a Casa Publicadora Metodista Unida esteve sujeita 
a — e foi líder de — mudanças em como e a quem servimos 
para promover a causa do Cristianismo enraizada na nossa 
rica tradição Wesleyana. Como parte da aventura do Meto-
dismo Unido, a CPMU mudou e continuará a experimentar 
e a liderar mudanças que ajudam mais pessoas a conhecer, a 
amar e a servir a Deus.

A Editora opera como uma agência centrada em missões, 
autossustentável a nível �nanceiro, que não recebe fun-
dos gerais da igreja. Quando o nosso objetivo essencial do 
ministério se cruza com práticas comerciais viáveis, elas �-
cam totalmente interligadas e corrigem-se mutuamente. E é 
precisamente aí que �camos totalmente responsáveis, e�ca-
zes e sustentáveis. 

Para atingir esses objetivos, somos desa�ados a visu-
alizar com os outros e a ajudar a tornar possíveis maneiras 
novas, relevantes e ressonantes . . .

• as congregações (o cenário principal para o ministério),
• apoiados pelas conferências anuais (a unidade básica 

da igreja), 
• e conectados com a comunhão Metodista Unida glob-

al, 

. . . descobrir e aplicar práticas que

• alcancem as pessoas com as boas novas de Jesus Cristo, 
e 

• as convidem e as recebam efetivamente para fazer parte 
da jornada do discipulado, 

• aprofundem o seu relacionamento com Deus, 
• formem-nas como �éis peregrinos, 
• e ajudem a encorajá-las e a enviá-las para ajudar a tor-

nar o mundo mais amoroso e justo.

Cumprir a nossa missão

A CPMU esforça-se em cumprir a nossa missão, bus-
cando novas abordagens inovadoras para o nosso trabalho e 
excelência consistente nos produtos e serviços que oferece-
mos. A seguir, são apresentados exemplos dessas iniciativas 
e do nosso compromisso com o trabalho de alta qualidade.

Estratégia digital e Amplify. Estamos entusiasma- 

damente esperançosos a respeito de uma nova abordagem 
para servir igrejas e líderes. A Amplify é uma plataforma 
multimédia que proporciona aos líderes e às congregações da 
igreja recursos de qualidade que dão impulso às suas missões 
lideradas pelo Espírito. Sabendo que uma mesma medida não 
serve para todos, ouvimos os dirigentes da igreja para saber-
mos mais sobre a vida e as esperanças das suas comunidades 
de fé — grandes e pequenas — e de que recursos estas mais 
precisam e desejam. 

A Amplify é uma parceria, e não um produto. É um con-
junto de ferramentas que podem ser facilmente selecionadas 
e personalizadas para atender às necessidades especí�cas de 
cada congregação, com resultados que in�amam as lider-
anças, facilitam o discipulado mais profundo e possibilitam 
um ministério e�caz. A CPMU investirá cerca de 2 milhões 
de dólares no próximo quadriénio na Amplify. 

Abordagens inventivas e adaptáveis. Cada vez mais, 
estamos a usar um modelo de custo variável para ajustar os 
gastos em toda a empresa. Isso permite-nos ampliar e dimi-
nuir as nossas operações conforme necessário para ajustar a 
variabilidade geralmente imprevisível no mercado e evitar a 
manutenção de sobrecargas excessivas de despesas gerais. Os 
serviços de distribuição de produtos são o principal exemplo, 
onde, em vez de manter o nosso próprio centro de distribuição 
(encerrámos as operações e vendemos o imóvel em 2018), a 
CPMU está a usar um fornecedor externo, a pagar pelos ser-
viços com base nos volumes variáveis dos pedidos, o que já 
resultou numa poupança (versus volume projetado) de quase 
USD 700 000 nos exercícios �scais de 2018 e 2019.

Novas ferramentas, métodos e processos. Uma grande 
reformulação da funcionalidade no cokesbury.com, além de 
novas maneiras de implantar o Cokesbury Resource Consul-
tants e gerir eventos das conferências anuais, resultaram em 
vendas sustentáveis a custos mais baixos. Implementámos 
uma metodologia de melhoria de processo chamada Lean, 
que resultou numa maior e�ciência e redução de custos por 
meio de melhorias estratégicas no processo de trabalho. Com-
binados, esses esforços economizaram à CPMU centenas de 
horas em tempo de pessoal, aprimorando e agilizando proces-
sos e dezenas de milhares de dólares em custos relacionados. 

O nosso compromisso com a excelência é exempli�-
cado por vários produtos e serviços que oferecem consisten-
temente ajuda de alta qualidade que os líderes da igreja local 
valorizam, incluindo:
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• O currículo trimestral Adult Bible Studies (Estudos bí-
blicos para adultos) recebe consistentemente comentá-
rios favoráveis das aulas de adultos da escola Dominical 
nos EUA e adicionou uma componente de vídeo que 
gera maior interesse, uso e vendas.

• Abingdon Women (Mulheres de Abingdon) fornece 
estudos em pequenos grupos para mulheres amplamen-
te aclamadas e vendidas em diferentes denominações, 
mesmo num mercado agressivamente competitivo.

• Cokesbury’s Vacation Bible School (Escola Bíblica 
de Férias de Cokesbury) é classi�cado regularmente em 
primeiro ou segundo lugar pelos utilizadores e é conhe-
cido pelas suas lições bíblicas de qualidade e pela sua 
faceta “divertida”.

• O nosso processo de atendimento de pedidos perma-
nentes foi habilmente aperfeiçoado e tem recebido clas-
si�cação alta dos clientes por facilitar às igrejas locais o 
planeamento, a encomenda e a contabilidade.

• Uma funcionalidade de Conversa online, um recurso 
do Cokesbury.com, está centrada no cliente e fornece 
um nível de serviço interativo ao cliente que não está 
disponível em muitos outros retalhistas digitais, partic-
ularmente ao fornecer assistência em tempo real para a 
colocação de pedidos permanentes de currículo, tarefa 
que exige muitos detalhes.

Desempenho �nanceiro

O ministério e os serviços da CPMU estão indissociavel-
mente ligados às atividades das igrejas locais da IMU. O nosso 
desempenho de vendas desde o ano �scal de 2015 acompan-
hou de perto os declínios de membros da igreja, a frequência 
em cultos e a participação em programas nos EUA.

Do ano �scal de 2015 a 2019, a CPMU sofreu um de-
clínio anual de vendas de 6,4 por cento. Isso signi�ca USD 
14,8 milhões a menos de receita nos cinco anos. A parcela 
da Cokesbury na queda foi de USD 12,7 milhões e as vendas 
comerciais (vendas para outros fornecedores de retalho) di-
minuíram, nesses 5 anos, em USD 2,3 milhões.

Equipa da CPMU

A equipa de 330 pessoas, formada por especialistas em 
TI, editores, pro�ssionais de marketing, especialistas em 
operações, contabilistas, plani�cadores estratégicos, inves-
tigadores e outros, está devidamente formada, é altamente 
produtiva, imaginativa, rigorosa e persistente. Eles estão 
profundamente comprometidos com o nosso ministério com-
partilhado e em manter altos níveis de serviço e produtos de 
qualidade, além de reduzir as despesas. 

Alta variabilidade e adaptação contínua

A Editora lançou 7143 novos produtos nos exercícios �s-
cais de 2016 a 2019 e conduziu uma extensa pesquisa junto 

aos clientes para combinar as nossas ofertas e as de outras 
editoras com os interesses expressos dos clientes, resultando 
em 1 844 250 pedidos de clientes, 6 215 053 artigos digitais 
enviados e vendas de 23 071 352 unidades de livros, currículo 
e consumíveis.

Enquanto isso, investimos mais de USD 5  433  434 na 
atualização dos sistemas informáticos da CPMU e em proces-
sos relacionados; estabelecemos e mantivemos padrões com-
petitivos de desempenho com processos aprimorados para 
atividades de vendas, atendimento ao cliente e distribuição; e 
reduzimos bastante as despesas operacionais em pelo menos 
USD 4 951 000 no mesmo período. 

Como editora e retalhista, a Abingdon Press e a Cokes-
bury fazem parte de indústrias nas quais as tecnologias digi-
tais e a concentração do comércio por mega retalhistas online 
estão a remodelar a forma como os recursos são concebidos, 
desenvolvidos, armazenados, comercializados, distribuídos e 
usados. A CPMU está a aprender, a adaptar-se e a acompan-
har ansiosamente essas mudanças.

 As congregações estão na linha da frente do ministério, 
ao sofrer perturbações e graus de variabilidade enormes. À 
medida que os padrões de frequência mudam, à medida que 
os ministérios dos programas são reimaginados à luz das mu-
danças culturais, e dada a menor disponibilidade de líderes 
voluntários, os ministérios congregacionais estão em �uxo.

Os fatores incluem:

• Quedas no número de membros e na frequência dos cul-
tos;

• Mudanças nos níveis e na frequência da participação 
e no envolvimento/voluntariado na formação Cristã e 
noutros esforços para fazer discípulos;

• Diferentes padrões de doações para a caridade, causan-
do desa�os orçamentais;

• O envelhecimento dos membros e das lideranças.

A CPMU está empenhada em procurar contínua e rigo-
rosamente uma melhor compreensão de que novas formas e 
experiências estão a ser concebidas e implementadas em am-
bientes locais. Em alguns lugares, as igrejas estão a substituir 
a escola dominical tradicional como o cenário principal para 
o desenvolvimento intencional da fé. Um conjunto eclético 
de recursos de culto e música está a mostrar-se relevante e 
ressonante em diferentes contextos. Estamos a aprender com 
empreendimentos bem-sucedidos e a identi�car as lacunas 
e os desa�os que as igrejas enfrentam para aplicar a nossa 
experiência e conhecimento. Continuaremos a reunir e orga-
nizar pro�ssionais e líderes de pensamento que possam criar 
e fornecer formação, serviços, currículo e outros recursos de 
programa que as igrejas irão escolher, usar e valorizar. 

Como é verdade em muitos lugares e, especialmente 
na América do Norte, a Igreja Metodista Unida vê tendên-
cias acentuadas num movimento que se afasta da ênfase na 
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convergência (onde procuramos a comunalidade e interde-
pendência) para um nível muito maior de divergência (onde 
destacamos as diferenças e independência) e que afeta quase 
todos os aspetos da nossa vida e trabalho comuns. Um resul-
tado é que a IMU se tornou cada vez mais fragmentada. É 
nesse ambiente que a CPMU está a desenvolver o conteúdo do 
produto, juntamente com vários canais de distribuição, para 
servir uma igreja cada vez mais diversi�cada e perturbada. 

À medida que a divergência aumenta, a CPMU esforça-
-se por entender e simpatizar com os inúmeros responsáveis 
pela tomada de decisão congregacionais, que são as pessoas 
que realmente escolhem que estudo comprar para os peque-
nos grupos ou que currículo da escola dominical se encaixa 
melhor na sua comunidade, nas pessoas e nos seus objetivos.

Vemos as mudanças e incertezas em curso nas nossas 
congregações, denominação, mercado, indústria e na nossa 
organização não com pavor, mas com profunda apreciação 
pelo testemunho dos nossos predecessores, que durante 230 
anos enfrentaram as suas próprias subidas íngremes para 
atravessar e os seus enigmas para resolver. Com imaginação, 
tenacidade e uma con�ança cheia de espírito de que, pela 
misericórdia de Deus, encontrariam o caminho a seguir, eles 
�zeram exatamente isso e deram-nos a oportunidade de assu-
mir o comando e percorrer este percurso.

Con�ando na graça de Deus e na liderança do Espírito 
Santo, seguindo a Jesus que nos diz que o maior mandamento 
é amar a Deus e ao próximo, o nosso objetivo é compartil-
har as boas novas de Jesus Cristo com um mundo faminto 
de salvação e esperança, e nos comprometemos a uma busca 
incansável pela excelência, procurando o seu apoio, crítica e 
participação ao longo do caminho.

Ministério de Publicação 

(Abingdon Press — Cokesbury — Casa 
Publicadora Metodista Unida)

O programa de publicação da CPMU é levado a cabo sob 
três marcas e 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 ao próximo. O âmbito inclui o en-
sino e a aprendizagem, bolsas de estudo, tecnologia aplicada 
e ministério pro�ssional, desenvolvimento de líderes, vida 
cristã, música e culto, e apoio para a missão e os ministérios 
das congregações. 

Fazer discípulos de Jesus Cristo é a nossa paixão e mo-
tivação principal de tudo o que fazemos. Reconhecer e re-
sponder aos sonhos, desa�os e necessidades das congregações 
e dos seus líderes é fundamental, pois são as con�gurações 
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 incondicional. É fundamental 
que encontremos formas melhores e mais e�cazes de trabalho 
com os líderes da igreja local de forma a conceber, moldar e 
a distribuir recursos de ministério transformadores nos seus 
contextos. Os responsáveis pelo desenvolvimento de produ-
tos empenham-se em estar cada vez mais atentos e ter mais 
capacidade de resposta, em agir a um ritmo mais rápido e em 
utilizar mais as tecnologias digitais como melhorias e como 
meios de entrega.

As tarefas incluem investigar as necessidades dos clien-
tes, desenvolver capacidades de equipa; identi�car e fazer 
parcerias com autores, educadores e outras editoras; manter a 
infraestrutura para o desenvolvimento de produto; manter-se 
atualizado na tecnologia digital e sistemas de informação; 
e assumir os riscos �nanceiros associados à produção; ma-
nutenção de inventário e lançamento de novos produtos. O 
trabalho é totalmente autossustentado através das vendas e re-
alizado sem a utilização de quaisquer fundos gerais da igreja. 

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 �cção. Além disso, 
mais de mil novos consumíveis Abingdon Press para a igreja 
e novos recursos musicais foram produzidos para serem uti-
lizados em igrejas Metodistas Unidas e outras. Estes e outros 
produtos nos formatos impressos, digitais e em vídeo foram 
desenvolvidos e oferecidos através do sistema multicanal 
Cokesbury (central de atendimento, Consultores de Recursos 
Cokesbury, vendas físicas em eventos e Cokesbury.com) e at-
ravés do comércio (outros revendedores e websites). 

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. 

Recursos o�ciais, como o Livro da Disciplina e o Livro 
de Resoluções, foram concluídos e publicados sob a chancela 
da Casa Publicadora Metodista Unida após a Conferência 
Geral de 2016, e o Daily Christian Advocate foi publicado 
para a Sessão Especial de 2019 da Conferência Geral.

Embora exista muita continuidade no ministério da pub-
licação, que já tem mais de 230 anos de existência, a IMU 
enfrenta desa�os à medida que a frequência no culto e escola 
dominical, bem como os membros da igreja, continuam a 
declinar nos EUA. Como resultado, os produtos que suportam 
essas atividades estão a mostrar declínios constantes nas ven-
das unitárias. Isso afeta a vitalidade �nanceira do ministério de 
publicação e distribuição que depende totalmente das vendas.

Bíblias, liderança, teologia e música

A CPMU promove o amor de Deus e ao próximo em 
todo o mundo, produzindo Bíblias, livros, música e recursos 



digitais, como o MinistryMatters.com. Os produtos incluem 
música e liturgia para adoração, livros e ensaios sobre a Bíblia, 
além de obras Wesleyanas e outras de teologia sistemática. Os 
títulos de liderança enfatizam as habilidades requeridas por 
líderes competentes (remunerados e voluntários) e concen-
tram-se nas principais práticas diárias do ministério, inclu-
indo pregação apaixonada, música e adoração, hospitalidade 
radical, atendimento congregacional, alcance, generosidade 
extravagante, missão que assume riscos e desenvolvimento 
intencional da fé. 

Durante o quadriénio, várias novas edições da Bíblia em 
Inglês Comum (CEB) foram publicadas, assim como A Bíblia 
das Mulheres CEB, A Bíblia do Narrador e A Bíblia Lectio 
Divina da CEB. A Bíblia da CEB Deep Blue Kid vendeu mais 
de 400 000 cópias adicionais como a plataforma de currículo 
infantil MU, Deep Blue.

Vida Cristã

A CPMU procura autores com uma voz clara, cujo con-
hecimento e discernimento edi�cam e enriquecem a vida dos 
leitores. Em categorias que vão desde o crescimento espiritual 
e pessoal até à família e aos relacionamentos, os títulos da 
Christian Living fornecem aos leitores informações e incen-
tivos sob uma perspetiva Cristã. Recentemente, a Abingdon 
Christian Living lançou uma linha de livros de presente, in-
cluindo a Bíblia em Inglês Comum, devoções diárias basea-
das em arte e belas combinações de arte e textos inspiradores 
que criam novas formas de partilhar a esperança e a fé. Os 
destaques da linha Christian Living durante este quadriénio 
incluem What Every Christian Needs to Know about the Jew-
ishness of Jesus (O Que Todos os Cristãos Devem Saber So-
bre o Judaísmo de Jesus) pelo Rabino Evan Mof�c, Raising 
White Kids (Criar Crianças Brancas) pela Dr. Jennifer Har-
vey, e Winning the Worry Battle (Vencer a Batalha da Preocu-
pação) de Barb Roose.

Publicações da Escola da Igreja/Ensino e 
Aprendizagem, Recursos O�ciais e Boletins

Por meio do currículo da Escola Bíblica de Férias para 
crianças, jovens, adultos, em coreano e espanhol, a CPMU 
apoia as necessidades de ensino e aprendizagem das congre-
gações. Este grupo publica recursos curriculares e de estudo 
para crianças, jovens e adultos em vários ambientes, tais 
como a catequese, pequenos grupos e períodos de comunhão. 
Os recursos são oferecidos em vários formatos, incluindo im-
pressos, vídeo e para transferência online; e em línguas como 
o Inglês, o Espanhol e o Coreano. 

As pesquisas con�rmaram que os educadores Cristãos 
darão, provavelmente, igual importância tanto ao facto de 
o programa de aprendizagem infantil ser novo e diferente 
como à qualidade do conteúdo teológico. Estes educadores 
dizem-nos que uma aula teológica pode ser perfeitamente �el, 

coerente e importante, mas se for considerada aborrecida, não 
conseguirão captar, ensinar e servir as crianças.

A Bíblia de Crianças Deep Blue lançada para o outono 
de 2015, e Bible Story Basics (Noções Básicas de História da 
Bíblia) foi publicado pela primeira vez no outono de 2019. 
Entretanto, também introduzimos uma série de estudos so-
bre crianças sem data, incluindo o Wonderfully Made: Faith 
and Sexuality Education for Ages 10-12 (Maravilhosamente 
Criado: Educação Sobre fé e Sexualidade Para Idades Entre 
os 10 e os 12 Anos, currículo Deep Blue Rotation Stations 
(Estações de Rotação Deep Blue), livros de histórias da Bíblia 
e opções para alcançar os pais. Temos o prazer de partilhar as 
muitas histórias de rica aprendizagem e expressões de louvor 
dos líderes do ministério infantil sobre como estes recursos 
estão a ajudar as suas crianças a conhecer e a amar Jesus.

Os resultados extraordinários do quadriénio incluem a 
venda de cerca de 1,8 milhões de exemplares do currículo in-
fantil Deep Blue e cerca de 2,5 milhões de unidades de Adult 
Bible Studies (Estudos da Bíblia Para Adultos) trimestral-
mente. Neste quadriénio foram ainda publicados três estudos 
Disciple Fast Track (Via rápida de discipulado), que são ver-
sões mais curtas do estudo aprofundado Disciple Bible Study 
(Estudo da bíblia do discípulo). A publicação para pequenos 
grupos de adultos também inclui recursos como FaithLink, 
um estudo semanal de eventos atuais e materiais para trans-
ferir, como a série Holy Living (Viver em santidade), que en-
sina sobre disciplinas espirituais. 

O trabalho do grupo de Ensino e Aprendizagem encon-
tra-se descrito no Livro da Disciplina nas secções sobre a Co-
missão de Recursos de Currículo (ver parágrafos 1121, 1122, 
e 1124).

Os projetos o�ciais e da MU publicados durante o qua-
driénio incluem O Livro de Disciplina da Igreja Metodista 
Unida, 2016; O Livro de Resoluções da Igreja Metodista 
Unida, 2016; e Diretrizes Para Liderar a Sua Congregação 
2017–2020 em Inglês, Espanhol e Coreano; assim como 
Massacre at Sand Creek: How Methodists Were Involved in 
an American Tragedy (O Massacre de Sand Creek: Como os 
Metodistas se Envolveram Numa Tragédia Americana); Jubi-
lee! The 50th Anniversary of The United Methodist Church; 
Jubileu! O 50.º aniversário da Igreja Metodista Unida; Wo-
men Bishops of The United Methodist Church: Extraordinary 
Gifts of the Spirit (Episcopisas da Igreja Metodista Unida: 
Dons Extraordinários do Espírito); e o próximo They Also 
Serve: Methodist and United Methodist Bishops’ Spouses, 
1940-2018 (Eles Também Servem: Cônjuges dos Bispos Me-
todistas e Metodistas Unidos, 1940 a 2018).

O WordAlive! (Mundo Vivo!) um serviço semanal de bo-
letins da igreja, por assinatura, alcançou vendas notáveis de 
mais de 1,5 milhão de unidades.
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Recursos do Ministério

Na área de Recursos do Ministério, a Abingdon Press 
serve as congregações e os seus dirigentes ao apoiar iniciati-
vas abrangentes da congregação, ministérios especiais e out-
ros eventos da igreja ajudando os dirigentes no planeamento 
o e implementação de ministérios críticos.

As iniciativas abrangentes da congregação incluem mor-
domia, oração, estudos para todas as idades, estudos Wesley-
anos, missão e áreas especiais de ministério que atendem a 
uma necessidade especí�ca, como grupos de mulheres. Os 
recursos para acontecimentos familiares sazonais da igreja 
para o Advento e Quaresma que envolvem o culto, estudo e 
devoção fazem também parte do plano editorial.

Os recursos do ministério incluem ferramentas e materi-
ais para pastores, dirigentes, plani�cadores de cultos, profes-
sores, famílias e indivíduos. Entre estas ajudas estão ajudas 
de planeamento estratégico, planos para ênfase do culto, es-
tudo de pequenos grupos e vídeo para todas as idades, aju-
das promocionais e recursos para leitura, estudo e re�exão 
individuais.

Uma grande variedade de produtos nessas categorias foi 
oferecida durante o quadriénio, sendo alguns dos mais popu-
lares Creed (Credo) de Adam Hamilton, Abingdon Women 
Bible studies (Estudos Bíblicos Para Mulheres da Abingdon), 
de Melissa Spoelstra, e o livro do Advento, The Redemption 
of Scrooge (A Redenção de Scrooge).

Ministério de Retalho Cokesbury

O sistema de retalho da CPMU, Cokesbury, é uma or-
ganização complementar de venda, de canais múltiplos, com 
uma estratégia de comercialização e promoção integrada. A 
Cokesbury adapta-se aos desa�os, tais como migração de 
canais por clientes, quedas nas compras institucionais de 
consumíveis e mobília da igreja tradicional, movimentações 
competitivas, tais como envio gratuito e descontos de grande 
dimensão, bem como oportunidades, tais como marketing di-
recionado assente em dados so�sticados do cliente. 

A CPMU fechou as lojas de retalho Cokesbury na pri-
mavera de 2013. Anos de mudanças nas condições de mer-
cado, custos cada vez maiores na manutenção das lojas, pes-
soal e inventário, juntamente com a mudança nos hábitos de 
consumo dos nossos clientes contribuíram para resultados 
�nanceiros de operações de retalho insustentáveis. A de-
cisão de reforçar canais de retalho alternativos deu origem 
a importantes iniciativas estratégicas que ocorreram durante 
este quadriénio. 

Muitas regiões dos EUA são apoiadas por consultores lo-
cais de recursos comunitários da Cokesbury, que se reúnem 
pessoalmente com os dirigentes da igreja e fazem a gestão 
das vendas em conferências anuais e em alguns outros even-
tos. As igrejas de muitas comunidades são atendidas por um 
membro da equipa de Atendimento ao Cliente da Cokesbury 

devidamente formado e especialmente designado, baseado 
em Nashville. 

Os padrões de atendimento ao cliente do Centro de Aten-
dimento da Cokesbury foram aprimorados por meio de mu-
danças na equipa para proporcionar horas de operação pro-
longadas e formação de ponta. 

As principais atualizações de Cokesbury.com foram con-
cluídas em fevereiro de 2019, incluindo uma nova plataforma 
de desenvolvimento e conceção. Outras melhorias contin-
uaram num ritmo constante, com uma nova experiência de 
carrinho de compras e checkout e uma estratégia de preços 
muito competitiva. A CPMU também fez investimentos sig-
ni�cativos para aprimorar Cokesbury.com com um novo me-
canismo de procura, uma melhor experiência de navegação, 
um recurso expandido de conversa em tempo real e prazos 
de entrega mais previsíveis. Mantemo-nos atentos à medida 
que avaliamos, 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 parcerias e investimentos estratégicos, incluindo 
acordos com The Upper Room (O Cenáculo) e departamentos 
de currículos das igrejas AME e CME, posicionam Cokes-
bury para que reforce a sua função como o local de compras 
de recursos e serviços para estudantes e académicos, parti-
cipantes e dirigentes da vasta diversidade de denominações 
Cristãs, e para todos os que desejem saber mais sobre a fé e 
ministério Cristãos.

Inovação e Infraestrutura Digital 

A CPMU continua a investir em tecnologia digital para 
aprimorar o envolvimento do cliente e otimizar as operações. 
Procuramos oportunidades para alavancar serviços de soft-
ware de terceiros e soluções “na cloud” como um meio de 
fornecer soluções comerciais ressonantes, reduzindo a com-
plexidade do back-of�ce, aumentando a �exibilidade, ger-
indo investimentos a longo prazo e moderando os requisitos 
de pessoal num mercado agressivo de talentos.

Destaques de iniciativas digitais incluíram o lançamento 
inicial da Amplify (Ampli�car) (amplifymedia.com), uma 
plataforma de multimédia digital projetada e desenvolvida 
em colaboração com grupos de foco do cliente para permitir 
que as igrejas envolvam os seus constituintes com a CPMU 
e com o conteúdo da própria igreja, apresentada sob o dístico 
da marca de cada congregação. A Amplify foi projetada para 
facilitar o acesso ao estudo, desenvolvimento do discipulado e 
outros conteúdos de recursos de ministério em qualquer lugar, 
a qualquer momento, via streaming online para desktops, dis-
positivos móveis e TV inteligentes. Lançámos também recen-
temente a Connected Faith (Fé conectada), uma plataforma ba-
seada numa aplicação móvel para fornecer recursos Cristãos de 



formação, ensino e aprendizagem para smartphones e tablets. 
Para além dessas iniciativas digitais, também concluímos 

a migração do Cokesbury.com da sua infraestrutura herdada 
para uma plataforma atualizada de comércio eletrónico, de 
código aberto, no inverno de 2019. Embora a melhoria da ex-
periência do cliente tenha sido o principal objetivo, o investi-
mento também move a nossa infraestrutura para uma “pegada” 
de tecnologia mais simples que, por sua vez, aumenta a nossa 
adaptabilidade, incluindo a implementação mais rápida de 
atualizações e modi�cações para atender às tecnologias em 
constante evolução e às expetativas dos clientes. Exemplos de 
outros projetos que simpli�caram as operações e reduziram a 
complexidade incluem a migração do nosso sistema legado 
de gestão de metadados e planeamento de produtos, para uma 
solução terceirizada baseada na cloud usada por mais de 200 
outros editores. Em colaboração com um parceiro terceiro de 
tecnologia e o GCFA, a CPMU geriu o desenvolvimento do 
site do Daily Christian Advocate (Advogado Cristão Diário) 
para fornecer acesso totalmente digital ao conteúdo do DCA, 
melhorar a e�ciência da distribuição do DCA reduzindo a de-
pendência das operações de impressão e relacionadas no local 
nas conferências e ajudando a mitigar o impacto do local da 
conferência nos custos de pessoal e operacionais.

Balanço Financeiro 

Os esforços envidados pela CPMU para a oferta de pro-
dutos novos, alcançar mais clientes e controlar o custo de 
bens e despesas operacionais resultaram numa linha de base 
positiva nas nossas operações �nanceiras em curso durante 
os últimos quatro anos. A CPMU fez mudanças operacio-
nais signi�cativas para garantir a sustentabilidade �nanceira 
futura. Resultados positivos ao longo dos quatro anos mais 
recentes foram concretizados apesar da queda na frequên-
cia 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 de livros, 
Bíblias, recursos congregacionais selecionado, mobiliário e 
outros produtos e quedas gerais e perturbações dramáticas do 
negócio nas indústrias editoriais religiosas e seculares. 

As vendas acumuladas das operações contínuas no pe-
ríodo 2016-2019 foram de USD 219 249 000. O custo dos 
artigos vendidos e despesas totalizaram USD 216 968 000. 
A receita operacional líquida foi positiva ao longo de quatro 
anos, totalizando USD 2 281 000, e a receita não operacio-
nal e receitas de investimento totalizaram USD 39 814 000. 
Isto resultou numa receita líquida, nos quatro anos, de 
USD 35 402 000. Durante esse período, a CPMU vendeu duas 
parcelas remanescentes de imóveis no centro de Nashville e 
concluiu a transição para o Campus New House Commons 
em Metro Center. A CPMU vendeu a sua propriedade do Cen-
tro de Distribuição após terceirizar essas operações em 2017.

A CPMU utilizou os recursos provenientes da venda de 
propriedades, juntamente com os fundos das reservas de in-
vestimentos, para fornecer USD 32 800 000 para requisitos 
de fundos de pensão de�nidos; USD 8 500 000 em desembol-
sos de investimento em software e tecnologia, atualizações 
de equipamentos e instalações e passivos; e USD 5 770 000 
para projetos de crescimento e expansão para lançar novas 
oportunidades de negócios e �nanciar a pesquisa e o desen-
volvimento de novos produtos e serviços. 

O balanço da CPMU revela um total de ativos e passivos 
de USD 95 145 000 no início do quadriénio e USD 84 233 000 
no �nal. Os ativos diminuíram em USD 10 912 000 devido a 
uma redução nas contas a receber e inventários totalizando 
USD  3  775  000 e uma redução no ativo imobilizado de 
USD 6 634 000. O total de passivos foi reduzido em USD   
44 213 000, principalmente devido à redução de 
USD  27  650  000 do passivo acumulado de benefícios de 
pensão e uma redução de USD 12 323 000 no saldo de em-
préstimos, usando a nossa linha de crédito de curto prazo. 
No �nal do último quadriénio, a linha de crédito foi usada 
para ajudar a �nanciar os custos de construção da nova pro-
priedade enquanto se aguardava a receção do pagamento pela 
venda da propriedade do prédio de escritórios no centro de 
Nashville. A linha de crédito foi imediatamente reduzida após 
a receção do produto da venda do imóvel.

Embora a CPMU tenha fornecido fundos signi�cativos 
para as obrigações de pensão de benefícios de�nidos, os da-
dos �nanceiros da CPMU tinham um passivo congelado de 
plano de pensão de benefício de�nido de USD 135 000 000 
no �nal do ano �scal de 2019. Como o valor dos ativos do 
plano de pensão era de apenas USD 97 000 000, o plano está 
sub�nanciado em USD 38 000 000. Esse sub�nanciamento 
deve ser considerado um passivo nas demonstrações �nan-
ceiras da CPMU. O passivo de pensão é um cálculo atuarial e 
baseia-se na metodologia GAAP que prevê uma taxa de ren-
dimento em títulos com grau de investimento. 

Requerentes de Pensões e Conferência

A crise �nanceira mundial de 2008–2009 provocou 
uma diminuição nos ativos do plano de pensões de benefício 
de�nido da CPMU. O plano, que existe há mais de 70 anos 
e é completamente independente de todos os outros planos 
de pensão da IMU, foi congelado e um plano alternativo de 
contribuições de�nidas 403 (b) foi aumentado para fornecer 
benefícios de pensão contínuos aos funcionários. A CPMU 
tem vindo a recuperar diligentemente os ativos do plano de 
benefícios de�nidos de uma baixa de 68 por cento do valor 
determinado atuarialmente como sendo o necessário para 
cobrir passivos futuros investindo os proventos da venda 
de propriedades e de um plano multianual agressivo para 
contribuições em numerário. Esperamos atingir o limite do 
corpus necessário para �nanciar os passivos previdenciários 
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de longo prazo projetados até 2022. Quando os ativos su�-
cientes forem restaurados para garantir que as distribuições 
de pensões em curso cumpram todos os compromissos com 
os participantes, e a CPMU �nancia obrigações de assistên-
cia médica a reformados bem como investimentos de capital 
necessários, o dinheiro disponível será distribuído aos requer-
entes das conferências.

Pessoal

A CPMU emprega 330 pessoas a tempo inteiro que 
desenvolvem, prestam e dão apoio a serviços e produtos de 
qualidade vendidos através dos centros de encomendas por 
telefone e Internet da Cokesbury e da Abingdon Press, pres-
encialmente e em unidades de venda em conferências e even-
tos nos Estados Unidos. 

A CPMU tem recorrido periodicamente a especialistas 
em remunerações para avaliarem e recomendarem a base 
salarial e o pagamento de incentivos com base nas escalas 
de posições similares de organizações editoriais, retalhis-
tas e sem �ns lucrativos comparáveis. O salário da CPMU 

situou-se abaixo das normas de mercado para os mesmos em-
pregos em indústrias e organizações similares de tamanho e 
volume comparáveis. 

O Conselho da CPMU analisa e aprova anualmente todos 
os pagamentos da equipa executiva e de�ne o ponto médio 
de pagamento no 50.º percentil do mercado como referên-
cia. De acordo com as suas responsabilidades disciplinares, 
a CPMU apresenta os salários atuais de: Brian K. Milford, 
Presidente e Editor/Editor de Livros da Igreja Metodista 
Unida - USD 302 328; Audrey Kidd, Diretora de Receita e 
Eexperiência do Cliente - USD 287 515; Tammy Gaines, Di-
retora Financeira/Tesoureira - USD 220 861. Tal como acon-
tece com a maioria do pessoal da CPMU, os membros da eq-
uipa executiva são elegíveis para compensação de incentivos, 
conforme aprovado pelo Conselho da CPMU anualmente e 
com base no desempenho individual e da CPMU. 

Justice Cornelia A. Clark
Presidente do Conselho

Reverendo Brian K. Milford
Presidente e Editor
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Conselho dos Bispos

   Rodolfo Juan     Kidapawan City, Filipinas
   Gregory V. Palmer    Worthington, OH

Jurisdição Central Norte

   James C. Bush�eld    Ft. Myers, FL
   Linda Johnson Crowell    Oakwood Village, OH
   Lindsay Drake     Ankeny, IA 

Jurisdição do Nordeste

   Maidstone Mulenga    Edgewood, MD
   Thomas L. Salsgiver    Mechanicsburg, PA

Jurisdição Central Sul

   Ellen R. Alston     Sulphur, LA
   Randy Biggerstaff    Wright City, MO
   Todd Burris     Little Rock, AR

Jurisdição Sudeste

   Robert Amundsen    Thousandsticks, KY
   Dale Cohen     Florença, AL
   June Jernigan     Montgomery, AL
   Cornelia A. Clark    Franklin, TN
   Anne S. Travis     Knoxville, TN
   Michael B. Watts    Shelbyville, KY

  Jurisdição Ocidental

   Janine DeLaunay    Newberg, OR

Conferências Centrais

   Eliseo C. Balisi     Cauayan City, Isabela, Filipinas
   Klaus Ulrich Ruof    Frankfurt, Alemanha

Membros adicionais

   David V. Braddon    Johns Island, SC
   Sunyoung Lee     Los Angeles, CA

Ex-Of�cio

   Brian K. Milford    Nashville, TN

Conselho de 2016–2020 da Casa Publicadora Metodista Unida
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Os Ministérios de Discipulado (DM) e a Casa Publica-
dora Metodista Unida (CPMU) solicitaram autorização pela 
Conferência Geral de 2016 para organizar um Comité de Re-
visão do Hinário que trabalhasse com as duas agências na 
preparação de conteúdo recomendado para um novo Hinário 
Metodista Unido para aprovação pela Conferência Geral de 
2020 (Petição 60106; página 573 de 2016 DCA Advance Edi-
tion). O momento parecia oportuno, uma vez que O Hinário 
Metodista Unido tinha sido apresentado no �nal dos anos 80 
e devido à existência de quantidades de músicas e liturgias 
recém-criadas, juntamente com a introdução de tecnologias 
digitais avançadas e a evolução das expetativas e necessida-
des expressas pelas congregações. 

A proposta foi adotada e o Comité de Revisão do Hiná-
rio foi formado para trabalhar com a equipa da agência em 
tarefas que incluem a pesquisa, revisão de conteúdo existente, 
solicitação e revisão de novo conteúdo e previsão de princí-
pios e processos necessários para gerar recomendações para a 
Conferência Geral de 2020.

O âmbito original do trabalho e a linha do tempo não pre-
viram os desenvolvimentos na Conferência Geral de 2016 que 
levaram à formação da Comissão sobre o Caminho a Seguir e 
as tensões e desacordos resultantes em toda a IMU. Na altura 
em que o orçamento e o cronograma foram elaborados, não 
sabíamos que haveria uma Sessão Especial da Conferência 
Geral em 2019, que propostas de mudanças constitucionais 
que afetam as jurisdições ganhariam força ou que alguns líde-
res da IMU solicitariam a dissolução da IMU.

Desde 2017, a Casa Publicadora Metodista Unida e os Mi-
nistérios de Discipulado monitorizam os eventos que se estão 
a desenvolver e administram o complexo trabalho de curadoria 
de uma coleção de hinos, músicas e textos em potencial muito 
maior do que alguma vez foram anteriormente aprovados. O tra-
balho de expansão do conteúdo foi associado à gestão da logís-
tica na seleção das novas tecnologias digitais necessárias e na 
avaliação de opções para os métodos de entrega dos produtos. 
Em 2018, o progresso e os desa�os descobertos nesses esfor-
ços levaram os MD e a CPMU a rever o cronograma proposto e 
apresentar um relatório provisório em 2020 com recomendações 
�nais a serem submetidas à Conferência Geral de 2024. 

O trabalho continuou, incluindo pesquisas de mercado 
para veri�car as necessidades distintas de diversas congrega-
ções, ajudando os membros talentosos e dedicados do Comité 
de Revisão do Hinário na avaliação de milhares de hinos e 
músicas submetidos e na revisão de auxílios litúrgicos exis-
tentes e em potencial. As agências investigaram as tecnolo-
gias disponíveis úteis para fornecer uma extensa coleção 
online, além de versões personalizáveis impressas e digitais, 
adaptadas às necessidades de diferentes congregações. 

Paralelamente à administração e apoio ao trabalho do Co-
mité de Revisão do Hinário, os MD e a CPMU têm avaliado 
a viabilidade �nanceira do projeto e o grau de risco associado 
ao que se espera ser superior a USD  2 milhões apenas em 
custos de desenvolvimento. A maioria dos custos de desen-
volvimento e distribuição contínua de um novo hinário não é 
suportada por quaisquer fundos gerais da igreja e esses custos 
devem ser recuperados através da venda dos eventuais pro-
dutos. Isso exige grandes investimentos iniciais em dinheiro 
e em espécie que são feitos com a expetativa de receitas fu-
turas geradas ao longo de vários anos. Consequentemente, a 
continuidade e a previsibilidade de fatores, tais como a fre-
quência do culto, apetência do produto e grau de interesse e 
capacidade de compra das igrejas locais são considerações 
imperativas para um projeto dessa importância e magnitude.

À medida que o trabalho do Comité de Revisão do 
Hinário e das duas agências continuava, vimos no �nal da 
Sessão Especial em 2019 altos níveis de con�ito e perturbação 
na IMU, incluindo disputas sobre políticas denominacionais e 
várias propostas de mudanças organizacionais e políticas. À 
luz disso, os conselhos de administração dos Ministérios de 
Discipulado e da Casa Publicadora Metodista Unida reviram 
os cronogramas de realização de grandes investimentos, 
obtenção da aprovação da Conferência Geral e previsões de 
produção e vendas para uma nova coleção de hinários. 

Um hinário o�cial é um recurso essencial para respon-
der às questões: ‘O que ensinar?’ ‘Como ensinar?’ e ‘O que 
fazer?’ Deve encapsular um consenso pontual sobre o que é 
essencial e mais útil para os ministérios de adoração e ensino 
de toda a igreja. Como recurso o�cial uni�cador, o hinário de-
pende de uma harmonia substancial na IMU em torno dessas 
questões-chave e de como elas afetam os nossos ensinamen-
tos teológicos e sociais, padrões de ordenação e regras que 
afetam os casamentos celebrados nas congregações MU. 

É importante ressaltar que, dado o facto de que nem o custo 
do Comité de Revisão do Hinário nem o trabalho das agências 
relacionado com o desenvolvimento e, posteriormente, a 
comercialização, a formação e o suporte, a produção, a 
venda e a entrega do hinário serem �nanciados, exceto por 
compras realizadas ao longo de vários anos, os conselhos 
determinaram que as realidades atuais fazem um esforço 
plurianual muito precário para serem levadas a cabo neste 
momento. Ao suspender e adiar o trabalho num novo hinário 
o�cial, espera-se que um intervalo forneça tempo para que as 
questões disputadas na vida metodista unida sejam resolvidas 
e para a cuidadosa seleção continuada e teste de mais músicas 
e recursos litúrgicos preferidos que forem considerados como 
altamente úteis pelas congregações da IMU.

Relatório do Hinário Metodista Unido da Conferência Geral de 2020,  
dos Ministérios de Discipulado e da Casa Publicadora Metodista Unida
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Portanto, os conselhos de administração dos Minis-
térios de Discipulado e da Casa Publicadora Metodista 
Unida determinaram em junho de 2019 que, dada a sua 
responsabilidade administrativa, o caminho mais pru-
dente era suspender o trabalho de pesquisa e elaboração 
de uma nova versão do Hinário Metodista Unido apro-
vado pela Conferência Geral até pelo menos o quadriénio 
de 2025 a 2028. 

Essa foi uma decisão das agências encarregadas da admi-
nistração e não do Comité de Revisão do Hinário que, apesar 
de desenvolver recomendações sobre o conteúdo, não é res-
ponsável por gerir o desenvolvimento de produtos e garantir 
a viabilidade �nanceira. Com a suspensão do trabalho para 
um novo hinário o�cial, as duas agências estão a colaborar e 
a convidar a participação dos membros do Comité de Revisão 
do Hinário e de outros para compilar e disponibilizar outras 
coleções de recursos de adoração novos, vibrantes e práticos. 
Esses projetos serão elaborados de maneira consistente com 
as responsabilidades contínuas das duas agências, e os novos 
materiais aumentarão o baú do tesouro de hinodias e liturgias 
da IMU previamente aprovadas e amplamente utilizadas. 

Essa biblioteca inclui volumes o�ciais da IMU, como 
Songs of Zion (Canções de Sião) (1981), Hymns from the 
Four Winds (Hinos dos Quatro Ventos) (1983), O Hinário 
Metodista Unido (1989), O Livro de Liturgias Metodistas 
Unidas (1992), Mil Voces Para Celebrar (1996), Come, Let 
We Worship (2001), e Africana Hymnal (O Hinário Africano) 
(2015), juntamente com coleções suplementares como O Hi-
nário de Adoração de Cokesbury (1938) Elogio global 1, 2 e 3 
(1996-2004), A fé que cantamos (2000) Livro de Adoração do 
Cenáculo (2006) Zion Still Sings (Sião ainda canta) (2007) 
e Adoração & Música (2011). Estes recursos existentes (al-
guns oferecidos em formatos digitais novos) serão comple-
mentados com uma variedade de novos produtos adicionais 
de alta qualidade, teologia sólida e de utilização prática que 

enriqueçam, animem e alarguem as opções de cultos vitais 
da IMU.

Os Ministérios de Discipulado e a Casa Publicadora Me-
todista Unida elogiam o trabalho de alta qualidade dos mem-
bros do Comité de Revisão do Hinário. Um registo completo 
das discussões, decisões e resultados do comité será preser-
vado para uso futuro. As contribuições de talento e tempo 
dos membros dedicados e quali�cados do comité foram ge-
nerosas e substanciais. Os membros do Comité de Revisão 
do Hinário cumpriram as suas responsabilidades nos últimos 
meses com diligência, paixão e pontualidade. A igreja está em 
dívida para com eles.

Mas, dado o grau de incerteza e os altos custos do pro-
jeto, juntamente com o longo cronograma para garantir ven-
das adequadas para recuperar os investimentos, a aprovação 
da Conferência Geral para um novo corpus o�cial de hinos, 
músicas e textos também foi considerado excessivamente 
grande o risco, neste momento, pelos conselhos de adminis-
tração das agências encarregadas da supervisão �nanceira e 
administrativa. 

Uma decisão futura sobre o reinício do extenso e caro 
trabalho restante de criação de uma nova coleção o�cial será 
tomada oportunamente. Até lá, as congregações continuarão a 
complementar os recursos de música e adoração com uma va-
riedade de ofertas de várias fontes, incluindo os MD e a CPMU.

Os MD e a CPMU usarão esse intervalo como uma opor-
tunidade para testar, em menor escala, métodos alternativos 
de entrega e materiais novos, facilmente acessíveis e econó-
micos, e que re�etem e ampliam a teologia, os valores, os 
afetos e as a�rmações da IMU. Esses esforços possibilitarão 
às igrejas locais obter ferramentas de culto atualizadas a cus-
tos mais baixos. Durante o próximo quadriénio, os MD e a 
CPMU também acompanharão de perto os eventos que se 
desenvolvem pela conexão e iniciarão propostas apropriadas 
para consideração pela Conferência Geral de 2024. 

 

 

Rev. Brian K. Milford     Rev. Junius B. Dotson
Presidente & Editor       Secretário Geral/CEO
A Casa Publicadora Metodista Unida    Ministérios de Discipulado 
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Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

¶613.

Número de petição: 20181-FA-¶613-G; Brooks, Lonnie - 
Anchorage, AK, USA. Taylor, Deborah Tinsley - Riverside, 
IL, EUA pela Conferência Anual de Northern Illinois. 10 
Petições Similares

Um Caminho a Seguir Totalmente Inclusivo 
- Parte 6 de 8

[Também submetido como: Próxima Geração da IMU 
N.º 12, TODOS PERTENCEM: Financiar a Liberdade, Um 
Plano Simples N.º 6]

Emendar as seguintes partes no Livro da Disciplina, 
como indicado:

Eliminar ¶ 613.19 na totalidade.

Fundamentação:
Na resposta ao chamamento do Evangelho para a igreja, 

enquanto corpo de Cristo, para serem totalmente inclusivas 
para todas as pessoas, as partes da Disciplina que têm impacto 
negativo nas vidas de pessoas LGBTQ devem ser removidas.

¶613.

Número de petição: 20653-FA-¶613-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

Limites de Contribuição nas Conferências Anuais

Emendar os ¶¶ 613 e o 615 como se segue:
¶ 613.3. Recomendar à conferência anual ou missionária 

para sua acção e decisão os métodos ou fórmulas pelas quais 
serão calculadas as contribuições a igrejas, cargos ou distritos 
destinadas a fundos gerais, jurisdicionais, da conferência e 
distritais devidamente autorizados (¶ 615.4). No entanto, quer 
as contribuições sejam encaminhadas para igrejas, cargos ou 
distritos, nenhuma igreja local receberá uma contribuição su-
perior a 25 por cento (25%) do orçamento atribuível da con-
ferência anual ou missionária.

. . .
¶ 615.2. O conselho irá recomendar à conferência an-

ual ou missionária a sua acção e decisão sobre se as con-
tribuições referidas neste parágrafo serão realizadas pelo 
conselho apenas para os distritos ou para as igrejas ou car-
gos da conferência. Se as contribuições forem realizadas 
apenas para os distritos, então a distribuição às igrejas ou 
cargos de cada distrito será realizada como disposto no ¶ 
614.3. A conferência pode ordenar que os superintendentes 
distritais façam toda a distribuição a todas as igrejas ou car-
gos da conferência. No entanto, quer as contribuições sejam 

encaminhadas para igrejas, cargos ou distritos, nenhuma ig-
reja local receberá uma contribuição superior a 25 por cento 
(25%) do orçamento atribuível da conferência anual ou mis-
sionária.

Fundamentação:
Se uma conferência depender fortemente de uma igreja 

do ponto de vista �nanceiro, está a colocar-se numa posição 
vulnerável. Uma conferência deverá conseguir aumentar o 
seu orçamento apenas através do fomento de congregações 
vitais em toda a conferência. Limitar a fatia do orçamento 
atribuível de uma qualquer igreja local irá mover a conferên-
cia nessa direcção.

¶613.19.

Número de petição: 20182-FA-¶613.19-G; Dodson, 
Christine - Garner, NC, EUA. 

Alterar a Declaração de Financiamento

Apagar o ¶ 613.19 (Livro da Disciplina, 2016) e substi-
tuir pelo seguinte:

19. Garantir que nenhuma junta de conferência anual, 
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 
expresso da IMU de “não rejeitar ou condenar membros e 
amigos gays e lésbicas” (¶ 161G). O conselho terá o direito de 
impedir esses gastos. A restrição não irá limitar o ministério 
da Igreja em resposta à epidemia de VIH, nem irá excluir o 
�nanciamento para diálogos ou eventos educativos onde a 
posição o�cial da Igreja seja representada de forma justa e 
igual.

Garantir que nenhuma junta de conferência anual, 
agência, comité, comissão ou conselho concedam fundos 
Metodistas Unidos a qualquer grupo ou, de outro modo, uti-
lizem esses fundos, para rejeitar qualquer pessoa LGBTQIA+ 
ou discriminar abertamente as pessoas LGBTQIA+, de modo 
a honrar o compromisso da IMU de “não rejeitar ou con-
denar membros e amigos gays e lésbicas” (¶161.G), e hon-
rar o nosso compromisso para com a inclusão de todas as 
pessoas na vida da igreja “que permita que todas as pessoas 
participem da vida da igreja, da comunidade e do mundo” 
(¶140). O conselho terá o direito de impedir esses gastos. 
Não será disponibilizado �nanciamento para diálogos ou 
eventos educativos em que seja promovida a rejeição de pes-
soas LGBTQIA+.
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Fundamentação:
Considerando que, o ¶ 140 de�ne “inclusividade” como 

sendo “abertura, aceitação e apoio, que permite que todas as 
pessoas participem na vida da Igreja, da comunidade e do 
mundo; assim, inclusividade proíbe qualquer sombra de dis-
criminação” (O Livro da Disciplina, 2016).

¶613.19.

Número de petição: 20183-FA-¶613.19-G; Bollerud, 
Kenneth - Saratoga Springs, NY, EUA. 

Alterar o ¶ 613 da Conferência Anual

Emendar:
19. Garantir que nenhuma junta de conferência anual, 

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 
expresso da IMU de "não rejeitar ou condenar membros e 
amigos gays e lésbicas" (¶  161.G). O Conselho terá o di-
reito de impedir esses gastos. Esta restrição não irá limitar o 
ministério da Igreja  A igreja continuará o seu ministério em 
resposta à epidemia de VIH, nem irá excluir e prosseguirá 
com o �nanciamento para diálogos ou eventos educativos 
onde a posição o�cial da igreja seja representada de forma 
justa e igual.

Fundamentação:
Jesus ordenou que amassemos os nossos semelhantes 

como a nós próprios. Não apenas alguns semelhantes, mas 
todos os semelhantes. A negação da Igreja Metodista Unida 
de reconhecer como membros pleno direito os nossos irmãos 
LGBTQ, devido à sua identidade de género, determinada an-
tes do nascimento, é antitética perante os ensinamentos de 
Cristo.

¶613.19.

Número de petição: 20184-FA-¶613.19-G; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, EUA. 

Conselho de Certi�cação de Conformidade 
do Ministério

Emendar o ¶ 613.19 na sua conclusão para constar:
Todos os secretários da conferências anuais devem atestar 

ao Conselho Geral de Finanças e Administração que o bispo 
nomeou apenas membros da Junta do Ministério Ordenado 
que defenderão, aplicarão e manterão o Livro de Disciplina 
no que se relaciona com os deveres da Junta do Ministério 
Ordenado, incluindo, entre outros, todas as quali�cações 
para a ordenação (¶¶ 304, 330, 335, 336). O incumprimento 

resultará na não recepção ou no não envio de fundos para a 
conferência anual, por parte do Conselho Geral de Finanças 
e Administração, e será retirada a capacidade da conferência 
anual de usar o símbolo denominacional da chama e cruz.

Fundamentação:
Protegendo-se contra as juntas do ministério ordenado 

não-conformes, isto estabelece que a conferência anual asse-
gura que o bispo cumpriu o requisito de apenas nomear pes-
soas para a Junta do Ministério Ordenado que estejam com-
prometidas em manter a Disciplina, acrescentando também 
responsabilidade à conferência anual.

¶614.

Número de petição: 20185-FA-¶614-G; Eckert, Jerry - Port 
Charlotte, FL, EUA. 

Incluindo as Rubricas Orçamentais 
da Conferência Anual

Alterar através de Inclusão ao ¶ 614 por inserção de um 
parágrafo de duas frases:

¶ 614. Orçamentos - O conselho recomendará… às igre-
jas, cargos ou distritos.

O conselho preparará, conforme observado abaixo, um 
orçamento para a conferência anual que inclua rubricas, 
ou seja, valores especí�cos para custos de administração e 
programas para cada junta, agência, causa, programa, insti-
tuição, missão e benevolência de conferência. As rubricas 
serão apresentadas à conferência anual e sujeitas a debate 
antes da respectiva votação, inseridas no orçamento total da 
conferência.

Antes de cada sessão regular da conferência anual… 
reivindicações dessa agência perante o conselho.

Fundamentação:
O padrão actual de proposta de um orçamento geral e 

de con�ança nos responsáveis da conferência para que aten-
tem nos “detalhes”, não oferece protecção aos ministérios de 
qualquer possível negligência, prejuízo e exclusão, por parte 
da conferência anual, ao contrário do ¶  614.3a), que exige 
“que ninguém seja negligenciado, prejudicado ou excluído”.

¶615.

Número de petição: 20652-FA-¶615; Boigegrain, Barbara 
– Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde. 

Pagamento Proporcional

Emendar estes quatro parágrafos inter-relacionados e in-
terdependentes do Livro da Disciplina como se segue. 
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Eliminar o ¶ 615.5 como se segue e renumerar os sub-
parágrafos conforme necessário.

¶ 615.
***
5. Se uma conferência anual estabelecer um fundo con-

tribuído que combine fundos sujeitos a pagamento proporcio-
nal ao abrigo do ¶ 622 com fundos não sujeitos a pagamento 
proporcional, deverá estabelecer procedimentos para garantir 
que as disposições de pagamento proporcional do ¶ 622 são 
observadas.

Eliminar o ¶ 622 como se segue e renumerar os sub-
parágrafos conforme necessário:

¶ 622. Quando as contribuições para bispos, superinten-
dentes distritais, requerentes da conferência e o Fundo de 
Remuneração Equitativa dos vários distritos e cargos tiver-
em sido determinados, os pagamentos efetuados aos mesmos 
em cada cargo pastoral serão exactamente proporcionais ao 
montante pago na compensação base do clero (¶ 818.3). O te-
soureiro ou tesoureiros de cada cargo pastoral deverá efetuar 
a distribuição proporcional dos fundos angariados nesse cargo 
em conformidade para dar apoio ao ministério ordenado e irá 
enviar remessas mensais, se praticável, e trimestrais, o mais 
tardar, dos itens para os bispos, superintendentes distritais 
e requerentes da conferência e do Fundo de Remuneração 
Equitativa para o tesoureiro ou tesoureiros relevantes.

Emendar o ¶639.4 como se segue:
¶ 639.
* * *
4. Pagamento Proporcional de Igrejas e Cargos—A 

junta irá comparar os registos dos montantes pagos por cada 
cargo pastoral para dar apoio a pastores e para programas de 
pensões e benefícios, calculando a distribuição proporcion-
al dos mesmos e mantendo um registo permanente de dívi-
das das igrejas da conferência que não tenham observado 
as seguintes disposições relativas a efetuado os pagamentos 
necessários proporcional e entregar anualmente a cada igreja 
em dívida uma declaração dos montantes devidos para esse 
ano e os anos precedentes. 

a) Quando a contribuição para os cargos pastorais des-
tinada ao programa de pensões e benefícios da conferência 
anual tiver sido determinada, os pagamentos efectuados para 
a mesma por cada cargo pastoral serão exactamente propor-
cionais aos pagamentos efectuados sobre o salário ou salários 
do ministro ordenado ou clérigo que o serve.

b) O tesoureiro do cargo pastoral será sobretudo re-
sponsável pela aplicação do pagamento proporcional, contu-
do, na eventualidade de o tesoureiro não o aplicar, o pastor 
ajustará o montante do salário e o pagamento de acordo com 
o rácio adequado, conforme disposto acima, antes de o pas-
tor introduzir os respectivos montantes no relatório estatístico 
para a conferência anual.

c) As tabelas estatísticas da conferência deverão conter 
colunas separadas para reportar o montante contribuído para 

cada cargo pastoral destinado a pensões e benefícios e o mon-
tante pago para os mesmos.

d) Não será permitido a um pastor receber um bónus ou 
outra remuneração suplementar com vista a desvios ao paga-
mento proporcional.

* * *
Emendar o ¶ 818 como se segue:
¶ 818. Objectivo—1. O Fundo Episcopal, angariado de 

acordo com o ¶ 818.3, servirá para o salário e as despesas dos 
bispos efectivos desde a data da sua consagração e para dar 
apoio a bispos reformados, cônjuges sobreviventes e �lhos 
menores de bispos falecidos. Sujeito à aprovação do Conselho 
Geral de Finanças e Administração, o tesoureiro terá a auto-
ridade para realizar empréstimos para o benefício do Fundo 
Episcopal no valor dos montantes que possam ser necessári-
os para a devida execução das ordens da Conferência Geral. 
A Comissão Geral de Comunicação irá promover o Fundo 
Episcopal. 

2. Requisitos—O conselho recomendará a cada sessão 
quadrienal da Conferência Geral para respectiva acção e de-
terminação: (1) os montantes a serem �xados como salários 
dos bispos efectivos ou uma fórmula pela qual o conselho �x-
ará os salários; (2) um calendário dos montantes a disponibili-
zar que possam ser considerados adequados para as despesas 
do seu gabinete; (3) disponibilização de um orçamento de 
funcionamento anual para o Conselho dos Bispos, incluindo 
os salários e as despesas de gabinete e viagens do secretário 
executivo e do funcionário ecuménico do Conselho dos 
Bispos; (4) orientações que regem o pagamento das despesas 
de viagens dos bispos, incluindo todas as viagens autorizadas 
pelo Conselho dos Bispos; (5) os montantes necessários para 
�nanciar o Programa de Segurança de Reforma dos Clérigos 
ou o Programa Episcopal Global de Pensões (ou, seja qual 
for o caso, qualquer plano ou programa sucessor de pensões 
ou de reforma dos bispos); e (6) disposições sobre pensões 
de cônjuges sobreviventes e de apoio a �lhos menores de 
bispos falecidos. A partir dos factos disponíveis, o conselho 
estimará o montante total aproximado necessário anualmente 
durante o quadriénio seguinte para disponibilizar os itens de 
apoio episcopal mencionados acima e reportará o mesmo à 
Conferência Geral. Este montante, conforme determinado no 
�m, será o orçamento episcopal estimado. A administração 
do orçamento do Fundo Episcopal, conforme determinado 
pela Conferência Geral, estará sob a direcção e autoridade 
do Conselho Geral de Finanças e Administração, incluindo 
declarações �scais e auditorias anuais. Nada neste parágrafo 
impedirá a conferência anual ou conferências de uma área 
episcopal de incluir nos seus orçamentos os montantes para 
um fundo de despesas de área.

3. Proporcionalidade—O montante contribuído para um 
cargo pelo Fundo Episcopal será pago na mesma proporção 
que o cargo paga ao respectivo pastor (consultar também o 
¶ 622).
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Fundamentação:
Remover o texto desatualizado que exige uma relação 

proporcional entre a contribuição da conferência para custos 
de pensões/benefícios e os salários dos pastores, o que não 
é consistente com as práticas atuais. A �exibilidade para as 
conferências anuais re�ectida no ¶ 621 é clara e não deverá 
ser limitada.

¶624.1.

Número de petição: 20186-FA-¶624.1; Howell, Jeremy - 
Moncks Corner, SC, EUA, pela Associação Nacional de 
Comissões sobre Remuneração Equitativa. 

Redução da Remuneração de Pastor

Alterar o ¶ 624.1 
¶  624. Obrigação de pagamento—1. Cada igreja ou 

cargo tem uma obrigação de pagar a compensação base, os 
benefícios adoptados pela conferência anual, e outro suporte 
ministerial (incluindo alojamento) adoptados pela conferên-
cia do cargo, ao(s) seu(s) pastor(es). Caso se torne evidente 
que uma igreja ou cargo não será capaz de fornecer a remu-
neração base, apoio e benefícios adoptados pela conferência 
do cargo, o presidente da CRPP da igreja ou cargo, presidente 
�nanceiro ou tesoureiro, deverá noti�car imediatamente, tan-
to por escrito como verbalmente, o pastos, superintendente 
distrital e congregação. Esta comunicação deverá indicar to-
dos os mecanismos explorados para cumprir a remuneração 
base, suporte e benefícios, incluindo pedir a consideração 
de uma concessão de subsídio de emergência de curto pra-
zo ao Fundo de remuneração equitativa (¶ 625.7). Caso seja 
necessário reduzir a  A remuneração de um pastor, ocorrerá 
poderá ser reduzida apenas no �m do ano de nomeação para 
uma conferência., ou quando ocorre uma alteração na no-
meação.

Fundamentação:
Clari�ca o texto original e torna possível uma alteração 

salarial a meio do ano, caso existam alterações na nomeação.

¶624.2.

Número de petição: 20187-FA-¶624.2; Howell, Jeremy - 
Moncks Corner, SC, EUA para a Associação Nacional de 
Comissões sobre Remuneração Equitativa. 

Clari�car “Tempo Útil”

Alterar o ¶ 624.2
2. No caso de a conferência anual não ter uma política 

de morosidade em vigor, todas essas reclamações estarão 
sujeitas e controladas pelas leis civis aplicáveis   a essas rec-
lamações no estado em que a reclamação é estabelecida. 

Qualquer pastor que não receba pagamento integral da com-
pensação aprovada deve comunicar imediatamente, por es-
crito, à igreja ou ao presidente da CRPP do cargo, ao presi-
dente do conselho da igreja e ao superintendente distrital. A 
não comunicação em tempo útil no prazo de 90 dias poderá 
resultar na renúncia de quaisquer/todas as reclamações, 
sujeitas à política de morosidade das conferências anuais 
(¶ 625.2d). 

Fundamentação:
Especi�ca o signi�cado de “tempo útil”.

¶625.1.

Número de petição: 20188-FA-¶625.1; Howell, Jeremy - 
Moncks Corner, SC, EUA, pela Associação Nacional de 
Comissões sobre Remuneração Equitativa. 

Garantir a Existência de Comissão 
sobre Remuneração Equitativa

Alterar o ¶ 625.1
¶ 625. Remuneração Equitativa—1. Haverá em cada con-

ferência anual uma comissão sobre remuneração equitativa. 
ou outra estrutura, para providenciar essas funções e manter 
as relações conexionais. Será composta por um número igual 
de leigos e clérigos, incluindo, pelo menos, um leigo e um 
clérigo de igrejas com menos de duzentos membros, que são 
nomeados pelo comité de nomeação da conferência e eleitos 
pela conferência anual e com responsabilidade perante esta. 
Recomenda-se que, na selecção dos membros da comissão, 
a inclusão seja tida em consideração. A presidência da 
comissão alternará entre um leigo e um clérigo, ou poderá ser 
partilhada por ambos. Adicionalmente, um superintendente 
distrital nomeado pelo gabinete será um membro sem di-
reito a voto. Os membros do comité executivo da Associação 
Nacional de Comissões sobre Remuneração Equitativa serão 
membros ex of�cio da respectiva comissão de conferência 
anual.

Fundamentação:
Assegura a existência da Comissão sobre Remuner-

ação Equitativa, para desempenho das funções indicadas no 
¶ 625.2 e para que estas não sejam relegadas para o CFA ou 
para um “comité de orçamento”.

¶625.2.

Número de petição: 20189-FA-¶625.2; Howell, Jeremy - 
Moncks Corner, SC, EUA, pela Associação Nacional de 
Comissões sobre Remuneração Equitativa. 



508  DCA Edição Avançada

Reuniões e Função da Comissão sobre 
Remuneração Equitativa

Alterar o ¶ 625.2
2. É objectivo da comissão sobre remuneração equitativa 

apoiar os clérigos a tempo integral, que servem como pas-
tores nos cargos da conferência anual por. A comissão sobre 
remuneração equitativa reunir-se-á, pelo menos, duas vezes 
por ano, com o objectivo de: (a) recomendar à conferência 
padrões para apoio pastoral; (b) administrar fundos a serem 
utilizados na complementação da remuneração base; e (c) 
disponibilizar aconselhamento e material consultivo sobre 
apoio pastoral aos superintendentes distritais e comités so-
bre as relações pastor-paróquia; e (d) submeter uma política 
de morosidade a ser adoptada pela conferência anual.; e (e) 
recomendar o montante necessário para �nanciar o Fundo de 
Remuneração Equitativa, conforme descrito e garantido nos 
¶¶ 614.1e e 625.7. Para pastores que recebem remuneração 
equitativa . . .

Fundamentação:
Estabelece um calendário mínimo de reuniões e con-

�rma a comissão como a entidade adequada para propor à 
conferência anual o montante recomendado para o Fundo de 
Remuneração Equitativa.

¶640.

Número de petição: 20648-FA-¶640; Boigegrain, Barbara – 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Referência Cruzada a Comissões 
de Distribuição Conjunta

Inserir um novo ¶ 640 como se segue e renumerar os 
parágrafos subsequentes conforme necessário:

¶ 640. Comissões de Distribuição Conjunta—Sempre 
que duas ou mais conferências anuais ou conferências anuais 
provisionais se fundirem, no todo ou em parte, ou que uma 
conferência anual ou conferência anual provisional for divi-
dida, serão eleitos por cada conferência afectada três mem-
bros e três suplentes, os quais, juntamente com os membros 
e suplentes das outras conferências, deverão formar uma 
comissão de distribuição conjunta, de acordo com os termos 
do ¶ 1509.

Fundamentação:
A adição de uma referência cruzada ao texto do ¶ 1509 

sobre comissões de distribuição conjunta dentro do ¶ 600s 
sobre conferências anuais ajudará a chamar a atenção dos 
interessados para processo em caso de fusão ou divisão das 
conferências anuais.

¶806.

Número de petição: 20190-FA-¶806-G; Brooks, Lonnie - 
Anchorage, AK, EUA. Taylor, Deborah Tinsley - Riverside, 
IL, EUA pela Conferência Anual de Northern Illinois. 9 
Petições Similares

Um Caminho a Seguir Totalmente Inclusivo

[Também submetido como: Próxima Geração da IMU 
N.º 13, Libertar a Igreja para o Ministério, Um Plano Simples 
N.º 7]

Emendar as seguintes partes no Livro da Disciplina, 
como indicado:

Eliminar o ¶ 806.9 na totalidade.

Fundamentação:
Na resposta ao chamamento do Evangelho para a igreja, 

enquanto corpo de Cristo, para serem totalmente inclusivas 
para todas as pessoas, as porções da Disciplina que têm im-
pacto negativo nas vidas de pessoas LGBTQ devem ser re-
movidas.

¶806.1.

Número de petição: 20193-FA-¶806.1-!-G; Brewer, Scott - 
Topeka, KS, EUA. 

Orientações Orçamentais para os Fundos 
de Contingência de Serviço Mundial

Alterar o ¶ 806.1d
¶ 806.1 d) Antes do início de cada ano, o Conselho Geral 

de Finanças e Administração estimará e comunicará à Mesa 
Conexional a soma disponível nesse momento relativa aos 
fundos de contingência do Serviço Mundial para satisfazer 
as solicitações de �nanciamento adicional das agências com 
programas gerais. A Mesa Conexional será autorizada a apro-
var alocações para as agências com programas gerais, para 
�nanciamento adicional do programa até o limite estabele-
cido. A Mesa Conexional não alocará dinheiro dessa origem 
para custos administrativos gerais, encargos �xos ou gastos 
de capital, sem a aprovação do Conselho Geral de Finanças e 
Administração.

O orçamento recomendado pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração e a Mesa Conexional à 
Conferência Geral pode conter uma alocação para fundos de 
contingência que não excederão 1% do orçamento total do 
Fundo de Serviço Mundial. Se o montante total dos fundos 
retidos para contingência exceder os 5% do orçamento total 
para o quadriénio do Fundo de Serviço Mundial, o GCFA 
não incluirá fundos adicionais de contingência no plano an-
ual de gastos aprovado; em contrapartida, estes montantes 
serão alocados proporcionalmente às agências com pro-
gramas gerais. 
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Fundamentação:
Isto disponibiliza orientação ao GCF e ao CT no processo 

de elaboração do orçamento, pois equilibra as necessidades 
�nanceiras dos compromissos programáticos em curso das 
agências com o ensejo de disponibilizar �nanciamento ade-
quado para os ministérios emergentes.

¶806.9.

Número de petição: 20191-FA-¶806.9-G; Dodson, Christine 
- Garner, NC, EUA. 

Responsabilidade do GCFA

Eliminar o ¶ 806.9 e substituir o seguinte:
9. Garantir que nenhuma junta de conferência anual, 

agência, comité, comissão ou conselho concederá fundos da 
Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay 
ou utilizará de algum modo menos 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.G). O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do VIH.

Garantir que nenhuma junta de conferência anual, agên-
cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer grupo gay ou utilizará de algum 
modo esses fundos para rejeitar qualquer pessoal LGBTQIA+ 
ou limitar a resposta à epidemia do VIH, para seguir o com-
promisso da IMU de “não rejeitar nem condenar membros e 
amigos gays e lésbicas” (¶ 161.G). O conselho terá o direito 
de impedir esses gastos.

Fundamentação:
Considerando que, o ¶ 140 de�ne “Inclusividade” como 

sendo “abertura, aceitação e apoio, que permite que todas as 
pessoas participem na vida da Igreja, da comunidade e do 
mundo; assim, inclusividade proíbe qualquer sombra de dis-
criminação” (O Livro da Disciplina, 2016).

¶806.9.

Número de petição: 20192-FA-¶806.9-G; Lambrecht, 
Thomas - Spring, TX, EUA. 

Conselho de Certi�cação de Conformidade 
do Ministério

EMENDAR o ¶ 806.9 na sua conclusão para constar:
Todos os secretários da conferências anuais devem at-

estar ao Conselho Geral de Finanças e Administração que 
o bispo nomeou apenas membros da Junta do Ministério 
Ordenado que defenderão, aplicarão e manterão o Livro de 

Disciplina no que se relaciona com os deveres da Junta do 
Ministério Ordenado, incluindo, entre outros, todas as qual-
i�cações para a ordenação (¶¶  304, 330, 335, 336). O in-
cumprimento resultará na não recepção ou no não envio de 
fundos para a conferência anual, por parte do Conselho Geral 
de Finanças e Administração, e será retirada a capacidade 
da conferência anual de usar o símbolo denominacional da 
chama e cruz.

Fundamentação:
Protegendo-se contra as juntas do ministério ordenado 

não-conformes, isto estabelece que a conferência anual asse-
gura que o bispo cumpriu o requisito de apenas nomear pes-
soas para a Junta do Ministério Ordenado que estejam com-
prometidas em manter a Disciplina, acrescentando também 
responsabilidade à conferência anual.

¶806.9.

Número de petição: 20194-FA-¶806.9; Bollerud, Kenneth - 
Saratoga Springs, NY, EUA. 

Emendar o ¶ 806.9.

Emenda conforme a seguir se descreve: 
 9. Será responsável por garantir que nenhuma junta de 

conferência anual, agência, comité, comissão ou conselho 
concederá fundos da Igreja Metodista Unida a qualquer co-
munidade ou grupo gay ou utilizará 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.G). O 
conselho terá o direito de impedir esses gastos. Não limitará o 
ministério da igreja em resposta à epidemia do VIH.

Fundamentação:
Jesus ordenou que amassemos os nossos semelhantes 

como a nós próprios. Não apenas alguns semelhantes, mas 
todos os semelhantes. A negação da Igreja Metodista Unida 
de reconhecer como membros pleno direito os nossos irmãos 
LGBTQ, devido à sua identidade de género, determinada an-
tes do nascimento, é antitética perante os ensinamentos de 
Cristo.

¶807.

Número de petição: 20199-FA-¶807; Kumar, Moses - 
Nashville, TN, EUA, pela Comissão Geral de Finanças e 
Administração. 

Serviços Administrativos

Introduzir o seguinte texto como um novo subparágrafo 
18 no ¶ 807 e renumerar em conformidade:
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Oferecer serviços administrativos e cobrar taxas ra-
zoáveis   e apropriadas por esses serviços a outras igrejas e 
organizações religiosas não-Metodistas Unidas. O consel-
ho não gastará fundos gerais da igreja na prestação desses 
serviços.

Fundamentação:
A tomada desta medida ajudará o ministério do GCFA, 

a distribuir potencialmente os seus custos �xos por uma base 
mais ampla, o que ajudará o GCFA a servir a denominação da 
IMU de um modo mais económico.

¶807.1.

Número de petição: 20197-FA-¶807.1; Kumar, Moses - 
Nashville, TN, EUA, pela Comissão Geral de Finanças e 
Administração. 

Donativos para as Agências Gerais

Alterar ¶ 807.1 do seguinte modo:
Receber, cobrar e ser �el depositário em benefício da 

Igreja Metodista Unida,  e dos seus fundos gerais ou das suas 
agências gerais de todo e qualquer donativo, doação e lega-
do de qualquer tipo, imobiliário ou mobiliário, que possa ser 
dado, doado, legado ou transmitido à Igreja Metodista Unida, 
enquanto tal, ou a qualquer fundo geral ou agência da Igreja 
Metodista Unida para quaisquer �ns benevolentes, de cari-
dade ou religiosos e administrar o mesmo e os respectivos 
rendimentos em conformidade com as indicações do doador, 
dador ou testador.

Fundamentação:
Esta alteração re�ecte a realidade de que as agências 

gerais recebem de modo regular e directamente donativos, 
doações e legados de doadores. Torna-se desnecessário, e 
geralmente não é possível, que o GCFA seja intermediário 
em tais situações.

¶807.8.

Número de petição: 20195-FA-¶807.8; Boigegrain, Barbara - 
Glenview, IL, USA para Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Isenções de Relatório de Propriedades 
da Agência Geral

Alterar o ¶ 807.8 da seguinte forma:
8. Para exercer a função informativa de uma propriedade 

em nome da Conferência Geral, através da recepção anual das 
informações das agências gerais da igreja, relativas aos títulos 
de propriedade, valores, dívidas, manutenção geral, custos de 
locação ou de aluguer, uso de espaço e outras informações 

que o conselho julgue ser relevante. O conselho pode con-
sultar e aconselhar as agências gerais sobre quaisquer prob-
lemas que possam surgir com as propriedades. Um resumo 
dos dados das propriedades deve ser comunicado a cada 
Conferência Geral do quadriénio. Esta disposição aplicar-se-á 
aos edifícios das sedes, mas não às propriedades que fazem 
parte das responsabilidades dos programas da Junta Geral 
dos Ministérios Globais, ou a qualquer uma das propriedades 
da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde, da Casa 
Publicadora Metodista Unida ou das Mulheres Metodistas 
Unidas.

Fundamentação:
A Wespath deve ser dispensada de criar requisitos de no-

ti�cação de despesas e dívidas, como uma agência geral que 
não recebe fundos gerais da igreja, como a Casa Publicadora 
Metodista Unida e as Mulheres Metodistas Unidas. O requi-
sito é um vestígio de anos anteriores a 2006, durante o qual a 
Wespath e o GCFA eram co-proprietários do edifício de uma 
sede em Evanston.

¶807.10.

Número de petição: 20201-FA-¶807.10-G; Jones, Scott - 
Houston, TX, EUA. 

Nova Forma de Unidade N.º 3

Alterar o ¶ 807.10 através da inclusão de uma frase:
10. Supervisionar a utilização da insígnia Metodista 

Unida e preservar a integridade do seu design, em cooper-
ação com a Comissão Geral sobre Comunicação. Será man-
tido o registo adequado para protecção da insígnia em nome 
da denominação. A insígnia poderá ser utilizada por qualquer 
agência Metodista Unida o�cial, incluindo as igrejas lo-
cais, para identi�car trabalhos, programas e materiais dos 
Metodistas Unidos. A sua utilização indica a identidade da 
Igreja Metodista Unida, com a cruz proclamando Jesus Cristo 
como seu fundamento, e as duas chamas que descem até um 
ponto, celebrando as suas origens quando as duas denomi-
nações se tornaram numa só, e a�rmando a sua predisposição 
de avançar até aos con�ns da terra para alcançar todas as pes-
soas e fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação 
do mundo, tal como a unção do Espírito Santo, com “chamas 
de fogo individuais”, enviou os apóstolos que falavam o idio-
ma das pessoas, onde quer que fossem. De modo a preservar 
a integridade do seu desenho, a insígnia não deve ser alterada 
ou modi�cada. Os utilizadores da insígnia têm de assegurar 
que permanece independente que não é coberta ou sobreposta 
por outros desenhos ou palavras. Qualquer utilização comer-
cial do desenho necessita de autorização expressa por escrito, 
pelo o�cial do Conselho Geral de Finanças e Administração 
e apenas será utilizado em conformidade com as orientações 
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e taxas estabelecidas pelo Conselho Geral de Finanças e 
Administração. Concederá o direito perpétuo de utilizar a in-
sígnia da cruz e das chamas a qualquer igreja autónoma, for-
mada por uma ou mais conferências anuais, desde que esteja 
formada em 31 de Dezembro de 2022.

Fundamentação:
Fundamentação da Nova Forma de Unidade N.º 3
A Nova Forma de Unidade preserva o máximo de unidade 

possível, ao mesmo tempo permitindo que novas expressões 
do Metodismo vivam �elmente com visões diferentes sobre 
a sexualidade humana. As novas Igrejas que se separem da 
IMU devem ter o direito de utilizar a cruz e as chamas

¶807.11.

Número de petição: 20200-FA-¶807.11-G; Jones, Scott - 
Houston, TX, EUA. 

Nova Forma de Unidade N.º 2

Adicionar uma frase ao ¶ 807.11 existente
¶ 807.11. Supervisionar a utilização do nome “Metodista 

Unida” e manter os registos adequados deste nome, em nome 
da denominação. Concederá o direito perpétuo de utilizar o 
nome “Metodista Unida” a qualquer igreja autónoma, desde 
que seja formada por uma ou mais conferências anuais, antes 
de 31 de Dezembro de 2022.

Fundamentação:
Fundamentação da Nova Forma de Unidade N.º 2
A Nova Forma de Unidade preserva o máximo de unidade 

possível, ao mesmo tempo permitindo que novas expressões 
do Metodismo vivam �elmente com visões diferentes sobre 
a sexualidade humana. As novas Igrejas que se separem da 
IMU devem ter o direito de utilizar o nome “Metodista Uni-
da”.

¶807.12c.

Número de petição: 20196-FA-¶807.12c; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Relatório sobre a Igualdade de Salários 
da Agência Geral

Emendar ¶ 807.12.c) conforme se segue:
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 cumpri-
mento das políticas indicadas ou referenciadas em ¶¶ 807.12a 
e 811.1; e (2) receber de todas as agências gerais, excepto 
da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde e da Casa 

Publicadora Metodista Unida, a informação necessária para 
avaliar a igualdade de salários. Com base nestas declarações, e 
em consultoria com, e após o conselho da Comissão Geral so-
bre Religião e Raça e a Comissão Geral sobre o Estado e Papel 
das Mulheres, o comité irá preparar os relatórios do Conselho 
Geral de Finanças e Administração e recomendações consid-
eradas adequadas pelo comité, de acordo com os procedimen-
tos de�nidos no ¶ 806.12.

Fundamentação:
A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde e a Casa 

Publicadora Metodista Unida não recebem contribuições 
gerais da igreja nem possuem representação no comité so-
bre políticas e práticas respeitantes aos funcionários; estas 
devem ser excluídas da análise sobre igualdade de salários 
do GCFA. Estas agências monitorizam a igualdade de salári-
os e auto-relatam/publicam determinadas informações sobre 
remunerações.

¶807.18.

Número de petição: 20198-FA-¶807.18; Kumar, Moses - 
Nashville, TN, EUA, pela Comissão Geral de Finanças e 
Administração. 

Alteração do Nome PAUMCS

Alterar a segunda frase do parágrafo do ¶ 807.18 da se-
guinte forma:

Essa orientação e consultoria podem, caso o consel-
ho julgue adequado, incluir: o estabelecimento de padrões 
pro�ssionais relevantes, programas de formação, educação 
contínua e certi�cações; incentivo à participação em asso-
ciações relacionadas com esses serviços (por exemplo, os 
Administradores Pro�ssionais a Associação Pro�ssional 
da Estrutura Conexial (PAUMCS) Metodista Unida 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 disponibi-
lizar colaboradores e/ou apoio em forma de serviços a essas 
associações.

Fundamentação:
Isto re�ecte a recente alteração de nome da organização.

¶811.

Número de petição: 20202-FA-¶811-G; Brewer, Scott - 
Topeka, KS, EUA. 
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Angariação de Fundos da Agência

Alterar o ¶ 811.5
5. Os dadores individuais ou igrejas locais podem faz-

er contribuições para apoiar qualquer causa ou projecto que 
faça parte do trabalho de qualquer agência geral da igreja. 
Estas ofertas diversas serão enviadas ao Conselho Geral de 
Finanças e Administração, que encaminhará os presentes para 
a agência a que se destina. As agências que receberem ofertas 
diversas deverão con�rmar a recepção da oferta ao doador. 
Nenhuma agência solicitará ou promoverá a recolha de do-
nativos 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). As agências devem, pelo menos, 
uma vez por ano, prestar contas públicas das suas actividades 
de angariação de fundos conforme orientação do conselho. 
Este relatório deve incluir uma descrição de cada campanha 
ou esforço, a quantidade de fundos gastos pela agência para 
angariação de fundos em cada campanha ou esforço e a quan-
tia arrecadada dos doadores de cada campanha ou esforço.

Fundamentação:
Dado que a denominação enfrenta um futuro �nanceiro 

incerto, as agências gerais devem ter maior �exibilidade nos 
seus esforços de angariação de fundos, para reduzir a sua de-
pendência das contribuições, desde que nestes esforços de an-
gariação de fundos estas mantenham a sua responsabilidade 
perante o GCFA. 

¶811.

Número de petição: 20203-FA-¶811-G; Smith, Jeremy - 
Seattle, WA, EUA. 

Manter a Responsabilidade no Pagamento 
dos Fundos Gerais

Inserir um novo parágrafo após o ¶ 811.6 conforme se 
segue:

7. O Conselho Geral de Finanças e Administração não 
aprovará o pagamento de fundos gerais nem de activos de 
agências gerais a denominações ou organizações rami�cadas 
ou sucessoras, que abandonaram a Igreja Metodista Unida, 
se as entidades que eram previamente Metodistas não tiver-
em pago a 100% os seus fundos de contribuição para a igreja 
geral (no caso de uma conferência anual prévia) ou a percent-
agem da sua contribuição, paga pela igreja local (no caso de 
grupos de igrejas que pretendam sair), nos dois dos últimos 
três anos do quadriénio anterior à Conferência Geral de 2020 
(2017, 2018, 2019). Esta autoridade entra em vigor no encer-
ramento da Conferência Geral de 2020.

Fundamentação:
As oferendas imputadas aos fundos da igreja geral foram 

dadas em sacrifício de con�ança e responsabilidade. Se uma 
entidade Metodista (conferência anual ou grupo de igrejas lo-
cais) não tiver sido �el a esta doação antes de partir, esta não 
deverá ser elegível para receber dinheiro como reembolso, 
pagamento ou devolução.

¶811.1.

Número de petição: 20204-FA-¶811.1-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 811
Políticas Gerais—1. O Conselho Geral de Finanças e 

Administração está autorizado a reter a aprovação de uma 
parte ou a totalidade do orçamento de qualquer agência, ou 
instituição relacionada com a igreja, que receba fundos gerais 
da igreja (consultar o ¶ 810.2) até que essa agência, ou insti-
tuição relacionada com a igreja, submeta ao conselho, por 
escrito, as suas políticas estabelecidas de: (a) recrutamento, 
emprego, utilização, sistemas de recompensa e promoção 
dos quadros pro�ssionais e outros funcionários, indepen-
dentemente de raça, etnia, idade, pessoas com incapacidades 
físicas, condição económica, orientação sexual, ou género; 
(b) cumprimento das suas obrigações e responsabilidades 
de um modo que não envolva segregação ou discriminação 
com base em raça, etnia, idade, pessoas com incapacidades 
físicas, condição económica, orientação sexual, ou género; e  
(c) na medida do possível, a compra de bens e serviços de 
fornecedores que estejam em conformidade com as políti-
cas descritas nas secções (a) e (b) deste parágrafo. No cum-
primento desta directiva, o conselho adoptará as seguintes 
etapas: (1) colaborar com a Comissão Geral sobre Religião 
e Raça e a Comissão Geral sobre o Estado e Papel das 
Mulheres no desenvolvimento de um formulário de certi�-
cação a ser submetido ao conselho pelas agências e institu-
ições que recebem fundos gerais da igreja; (2) avaliar cópias 
de tais certi�cações com as duas comissões; (3) em consul-
toria com as duas comissões determinar as recomendações 
adequadas relativamente à possível não conformidade com 
estas políticas por agências e instituições que recebem fun-
dos gerais da igreja; e (4) em colaboração com a Comissão 
Geral sobre Religião e Raça e a Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel das Mulheres, o Conselho Geral de Finanças 
e Administração irá determinar recomendações justas para 
reter fundos das agências e instituições relacionadas com a 
igreja que não cumpram. 
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Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que

¶814.

Número de petição: 20205-FA-¶814; Carter, Kenneth - 
Washington, DC, EUA pelo Conselho dos Bispos. 

Emenda do ¶ 814 para actualizar as políticas rela-
cionadas com o Fundo de Cooperação 

Interdenominacional

Emendar o ¶ 814 do seguinte modo:
¶ 814. Fundo de Cooperação Interdenominacional—1. 

Este fundo disponibilizará apoio Metodista Unido dos orça-
mentos básicos dos para aquelas organizações, diálogos e 
ministérios que se relacionam com as responsabilidades 
ecuménicas e inter-religiosas os compromissos ecuménicos e 
inter-religiosos do Conselho dos Bispos. Essas organizações 
estão descritas no Capítulo Três, Secção IX—Relações 
Ecuménicas nos ¶¶ 431-442. 

2. O Conselho dos Bispos recomendará ao Conselho 
Geral de Finanças e Administração os montantes das di-
versas afectações anuais provenientes do orçamento do 
Fundo de Cooperação Interdenominacional. O conselho 
recomendará à Conferência Geral os montantes a serem 
incluídos no orçamento anual do Fundo de Cooperação 
Interdenominacional. 

3. O Conselho dos Bispos determinará anualmente as 
atribuições de todos os fundos para as agências ecuméni-
cas a serem pagas a partir do orçamento do Fundo de 
Cooperação Interdenominacional do ano seguinte, que não 
tenham sido especi�camente designados pela Conferência 
Geral anterior. O Conselho dos Bispos comunicará essas 
atribuições ao Conselho Geral de Finanças e Administração 
antes do início do ano �scal sujeito a essas atribuições. O 
Conselho Geral de Finanças e Administração desembolsará 
então fundos para cada bene�ciário, de acordo com essas 
atribuições, durante esse ano �scal, conforme os fundos es-
tejam disponíveis. 

4. O fundo também providenciará para as despesas 
dos representantes escolhidos pelo Conselho dos Bispos, 
para participarem nas reuniões e comissões dessas agências 
ecuménicas. O Conselho Geral de Finanças e Administração 
reembolsará essas despesas a partir de comprovativos aprova-
dos por pessoas nomeadas pelo responsável ecuménico do 
Conselho dos Bispos. 

5. Desembolso de Fundos para Organizações Ecuménicas 

—a) O Conselho Geral de Finanças e Administração reme-
terá mensalmente a cada organização, incluída no orçamento 
do Fundo de Cooperação Interdenominacional aprovado, uma 
quota-parte proporcional das receitas líquidas do fundo, após 
o pagamento de quaisquer encargos �xos. 

b) No período entre as sessões da Conferência Geral, 
podem ocorrer excepções a esta directiva segundo uma das 
seguintes circunstâncias: 

(1) Se a organização for incapaz de cumprir, ou deixar 
de cumprir, o objectivo ou propósitos que constituíram a base 
para a recomendação original do Conselho dos Bispos relati-
vamente ao �nanciamento. 

(2) Se a organização for extinta.
c) Se o Conselho dos Bispos determinar que as circun-

stâncias se justi�cam, pode recomendar ao Conselho Geral 
de Finanças e Administração que o �nanciamento destinado 
à organização seja suspenso ou reduzido, inde�nidamente 
ou por um período de tempo especí�co. O Conselho redu-
zirá então, ou suspenderá o envio de receitas dos fundos 
para a organização, até que o Conselho dos Bispos deter-
mine que as circunstâncias que levaram à redução ou sus-
pensão dos pagamentos já não subsistem. O Conselho dos 
Bispos recomendará então ao Conselho Geral de Finanças e 
Administração se devem ser retomados os envios das remes-
sas para a organização, em montantes com base apenas nas re-
ceitas actuais do Fundo de Cooperação Interdenominacional, 
ou se os montantes previamente retidos devem ser desem-
bolsados juntamente com os montantes pagos a partir das 
receitas actuais. 

d) Se o �nanciamento de uma organização for reduzi-
do ou suspenso, os fundos que de outra forma teriam sido 
desembolsados devem ser conservados pelo Conselho 
Geral de Finanças e Administração até que o Conselho dos 
Bispos recomende que sejam restabelecidos para a organi-
zação ou utilizados para apoiar uma organização semelhante 
ecuménica outros ministérios ecuménicos e inter-religio-
sos. Se os fundos não forem gastos antes da próxima ses-
são da Conferência Geral, o Conselho Geral de Finanças e 
Administração, após consultar o Conselho dos Bispos, deve 
comunicar à Conferência Geral o montante de fundos a ser 
retido e pode recomendar, para actuação da Conferência 
Geral, a disposição dos fundos. 

6. Antes do início de cada ano civil, o Conselho Geral 
de Finanças e Administração determinará e comunicará 
ao Conselho dos Bispos a soma disponível da Reserva de 
Contingência do Fundo de Cooperação Interdenominacional 
para ser afectada para colmatar necessidades emergentes de 
ministérios ecuménicos e inter-religiososagências ecuméni-
cas. 

7. A Comissão Geral sobre Comunicação irá promover o 
Fundo de Cooperação Interdenominacional. 
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Fundamentação:
A redacção neste parágrafo relativamente à utilização do 

FCI não re�ecte a variedade total dos ministérios nomeados 
nos ¶¶ 431-442 ou no manual de compromisso �nanceiro. 
Pequenos acertos neste parágrafo permitem harmonizá-lo 
melhor.

¶816.

Número de petição: 20206-FA-¶816-G; Bergquist, Greg - 
Nashville, TN, EUA pela Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério. 

Relatório da Conferência Anual para o 
Fundo de Educação Ministerial

Emendar o ¶ 816
¶ 816. O Fundo de Educação Ministerial—O conselho 

Conselho Geral de Finanças e Administração recomendará à 
Conferência Geral a soma… 

1. Do montante total angariado. . . . Os custos adminis-
trativos da Junta do Ministério Ordenado serão declarados no 
orçamento de funcionamento da conferência. Todas as con-
ferências anuais Metodistas Unidas que recebem verbas do 
Fundo de Educação Ministerial devem enviar relatórios anu-
ais à Junta Geral de Ensino Superior e Ministério, detalhan-
do como as verbas do Fundo Ministerial de Educação foram 
gastas. Nenhuma conferência anual que tenha participado 
num plano de 1 por cento, ou noutro programa de conferên-
cia, para bolsas de estudo e empréstimo para estudantes min-
isteriais, antes do estabelecimento deste fundo, deve receber 
menos para esta �nalidade do que recebeu no último ano do 
quadriénio anterior ao estabelecimento do fundo, desde que a 
doação dessa conferência para educação ministerial não seja 
inferior ao nível alcançado no quadriénio anterior ao estabe-
lecimento do fundo. 

a) “Empréstimos de Serviços” da conferência… 

Fundamentação:
Desde 1968, o FEM tem suportado a educação de min-

istros (principalmente estudantes seminaristas). Setenta e 
cinco por cento dos fundos recolhidos das conferências são 
distribuídos pelas treze escolas teológicas MU, com 25 por 
cento mantidos nas conferências. As escolas submetem um 
relatório anual de despesas à JGESM. Para a prestação de 
contas à conexão, as conferências anuais devem igualmente 
apresentar

¶816.2.

Número de petição: 20207-FA-¶816.2-G; Hardt, Philip - 
Glendale, NY, EUA. 1 Petição Similar

Foco Cristão dos Seminários da IMU

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 
recomendará ... 

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 certi�cado formal explici-
tamente concebido para formar líderes religiosos de comu-
nidades de fé fora dos limites do Cristianismo Trinitário. O 
Conselho Geral de Educação Superior e Ministério deverá 
monitorizar a conformidade com esta disposição. 

b) c) A porção restante . . .
c) d) . . .

Fundamentação:
Procuramos manter boas relações com os nossos vizinhos 

não cristãos. Mas é contraproducente, e má gestão dos nossos 
recursos limitados, quando os nossos próprios seminários, que 
�nanciamos, promovem activamente a difusão de religiões 
que rejeitam o Evangelho. As instituições da Igreja devem ser 
indivisas na lealdade a Cristo e à sua missão para connosco.

¶818.

Número de petição: 20211-FA-¶818-G; Holley, Del -  
Knoxville, TN, EUA, pela Comissão de Estudos 
Jurisdicionais. 

Comissão de Estudos Jurisdicionais, Petição 
N.º 4—Despesas dos Gabinetes dos Bispos

Alterar o ¶ 818 através das inclusões e eliminações que 
se seguem:

¶ 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 �lhos 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 devi-
da execução das ordens da Conferência Geral. A Comissão 
Geral sobre Comunicação irá promover o Fundo Episcopal.

2. Requisitos—O conselho recomendará a cada sessão 
quadrienal da Conferência Geral para respectiva acção e de-
terminação: (1) os montantes a serem �xados como salários 
dos bispos efectivos ou uma fórmula pela qual o conselho 
�xará os salários; (2) um calendário dos montantes que 
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possam ser considerados adequados disponibilizar para as 
respectivas as despesas do gabinete dos bispos das conferên-
cias centrais; (3) disponibilização de um orçamento de fun-
cionamento anual para o Conselho de Bispos, incluindo os 
salários e despesas de gabinete e para viagens do secretário 
executivo e do funcionário ecuménico do Conselho de 
Bispos; (4) orientações que regem o pagamento das despesas 
de viagens dos bispos, incluindo todas as viagens autoriza-
das pelo Conselho dos Bispos; (5) os montantes necessári-
os para �nanciar o Programa de Segurança de Reforma dos 
Clérigos ou o Programa Episcopal Global de Pensões (ou, 
seja qual for o caso, qualquer plano ou programa de pensão 
ou plano de reforma sucessor dos bispos); e (6) disposições 
sobre pensões de sobrevivência dos cônjuges e de apoio a 
�lhos menores de bispos falecidos. A partir dos factos di-
sponíveis, o conselho estimará o montante total aproxima-
do, necessário anualmente, durante o quadriénio seguinte, 
para disponibilizar os itens de apoio episcopal menciona-
dos acima e reportará o mesmo à Conferência Geral. Este 
montante, conforme determinado no �m, será o orçamen-
to episcopal estimado. A administração do orçamento do 
Fundo Episcopal, conforme determinado pela Conferência 
Geral, estará sob a direcção e autoridade do Conselho Geral 
de Finanças e Administração, incluindo declarações �scais 
e auditorias anuais. Nada neste parágrafo impedirá a con-
ferência ou conferências anuais de uma área episcopal de 
incluir nos seus orçamentos os montantes para um fundo de 
despesas de área.

3. Proporcionalidade—O montante atribuído a um car-
go pelo Fundo Episcopal será pago na mesma proporção que 
o cargo paga ao respectivo pastor (consultar também ¶ 622). 
[nota de rodapé 21]

4. Salários dos Bispos—O tesoureiro do Conselho Geral 
de Finanças e Administração remeterá mensalmente a cada 
bispo efectivo um duodécimo do salário anual, conforme 
determinado pela Conferência Geral, menos as deduções ou 
reduções de salário que cada bispo possa ter autorizado. As 
pensões para bispos reformados e para os cônjuges sobrevi-
ventes e �lhos menores de bispos falecidos serão pagas em 
prestações mensais iguais.

5. Despesas com a Habitação—O Conselho Geral de 
Finanças e Administração deve fornecer uma subvenção 
anual do Fundo Episcopal para partilha dos custos de di-
sponibilizar uma residência episcopal, pertencente  à(s) 
conferência(s) anual(ais) ou central(ais) na área episco-
pal. O montante de tal subvenção é para ser aprovado pela 
Conferência Geral mediante recomendação do conselho. O 
Fundo Episcopal não efectuará pagamentos directos aos bis-
pos para habitação. Estes irão para a(s) conferência(s) an-
ual(ais) para �ns habitacionais em residência episcopal. O 
tesoureiro do Conselho Geral de Finanças e Administração 
remeterá o subsídio anual para habitação para a(s) respec-
tiva(s) conferência(s) anual(ais) ou central(ais) na área 

episcopal. O tesoureiro também remeterá as prestações 
periódicas do montante aprovado pelo conselho como des-
pesas de gabinete a cada bispo ou ao gabinete designado 
pelo bispo para receber esses pagamentos.

6. Políticas de Reembolso de Despesas Episcopais e 
Honorários—O tesoureiro do conselho pagará mensalmente 
a solicitação de viagem o�cial de cada bispo, mediante a 
apresentação de um recibo detalhado com os dados com-
provativos, que possam ser exigidos pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração. Viagem o�cial de um bispo 
efectivo deverá ter uma interpretação que inclua: (1) todas as 
visitas a igrejas locais e a instituições ou empreendimentos 
da Igreja Metodista Unida dentro da área; (2) viagem fora 
da área, mas dentro da jurisdição, conforme aprovado pelo 
Colégio dos Bispos; e (3) outra viagem que possa estar em 
consonância com as orientações aprovadas pela Conferência 
Geral como estando englobada no signi�cado de viagem o�-
cial. As igrejas locais, empreendimentos, ou instituições da 
Igreja Metodista Unida não aceitarão qualquer parte da des-
pesa e dos honorários para essas visitas, sendo essas despesas 
uma solicitação adequada para o Fundo Episcopal. Nada nes-
ta interpretação visa impedir compromissos especiais ou não 
o�ciais de um bispo, para além da supervisão dos assuntos 
temporais e espirituais da Igreja, como séries de palestras em 
instituições educacionais, discursos o�ciais de bacharelatos 
e missões de pregação, com duração de vários dias, quando 
esses compromissos não interferem com os deveres o�ciais, 
nem impedem a aceitação de honorários por esses serviços.

7. Auditoria de Gabinetes das Áreas Episcopais—Os pro-
cedimentos de relatório e auditoria �scais de cada gabinete 
de área serão determinados de acordo com um calendário 
estabelecido pelo conselho, mediante recomendação de 
uma comissão designada pelo Conselho Geral de Finanças e 
Administração.

8. Pensões Episcopais—As pensões para o apoio de bis-
pos reformados eleitos pelas conferências Gerais jurisdicio-
nais, ou centrais e os cônjuges sobreviventes e crianças meno-
res dependentes de tais bispos falecidos serão administradas 
pelo Conselho Geral de Finanças e Administração em consul-
toria com a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde e de 
acordo com tal programa e procedimentos como possa ser, oc-
asionalmente, determinado pelo Conselho Geral de Finanças 
e Administração com a aprovação da Conferência Geral. Para 
os anos de serviço com início a 1 de Janeiro de 1982, e de-
pois, as pensões para o apoio dos bispos eleitos pelas con-
ferências jurisdicionais e as pensões dos cônjuges sobrevivos 
e �lhos dependentes deverão incluir os benefícios previstos 
pelo Programa de Segurança de Reforma de Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa de reforma ou pensão dos bispos 
posterior) e o Plano de Protecção Abrangente da Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde. As pensões para o apoio 
dos bispos eleitos pelas conferências centrais e aquelas dos 
cônjuges sobreviventes e, pelos anos de serviço com início 
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antes de 1 de Janeiro de 1982, as pensões para o apoio dos 
bispos eleitos pelas conferências jurisdicionais e aqueles côn-
juges sobreviventes incluem os benefícios do Programa de 
Pensão Episcopal Global.

9. Plano Episcopal de Cuidados de Saúde de Grupo—O 
Conselho Geral de Finanças e Administração patrocinará ou 
participará num plano de cuidados de saúde de grupo que 
abranja bispos eleitos pelas conferências jurisdicionais, nos 
Estados Unidos. Para as �nalidades deste parágrafo, plano de 
cuidados de saúde de grupo signi�ca um plano com um se-
guro de saúde, plano de cuidados de saúde de grupo ou plano 
de cuidados de saúde para múltiplas entidades patronais, que 
fornece benefícios para as principais despesas médicas e hos-
pitalização. O Conselho Geral de Finanças e Administração 
pode recomendar elegibilidade adicional para o plano de 
saúde de grupo, de acordo com os respectivos critérios.

   Em alternativa, no caso de a legislação federal ou lei 
estadual, que rege os planos de saúde e de seguros de saúde, 
estabelecer opções de cobertura para as pessoas sem cobertu-
ra disponibilizada pela entidade patronal que garanta acesso, 
independentemente do estado ou condição de saúde, a cober-
tura acessível por meio de intercâmbios, ligações, sistemas de 
pagamento único ou outros mecanismos, o Conselho Geral de 
Finanças e Administração pode suspender o respectivo plano 
de cuidados de saúde de grupo para os bispos, na medida em 
que esta cobertura esteja disponível aos bispos. Nesse caso, 
o Conselho Geral de Finanças e Administração prestará, no 
entanto, apoio administrativo e �nanceiro contínuo aos bis-
pos respeitante à aquisição dessa cobertura, através desses 
mecanismos alternativos, na medida em que a cobertura de 
indivíduos não possa ser subsidiada por agências governa-
mentais, ou seja, porque a respectiva remuneração excede de-
terminados limites, especi�camente, considerando as vanta-
gens �scais do apoio �nanceiro disponibilizado pela entidade 
patronal para cobertura de cuidados de saúde.

   Além disso, o Conselho dos Bispos deve disponibi-
lizar e manter programas de saúde e bem-estar para os bis-
pos. Além disso, anualmente, o Conselho Geral de Finanças 
e Administração deve enviar os dados do plano episcopal 
de saúde, na medida em que o Conselho Geral de Finanças 
e Administração mantenha um plano de cuidados de saúde 
de grupo para os bispos, anonimizado conforme necessário, 
incluindo, entre outros, solidez �nanceira, experiência com 
sinistros e outros factores de custo, projectos e cobertura 
de planos e critérios de elegibilidade para a Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde.

10. Acesso a Cuidados de Saúde dos Reformados 
Episcopais—O Conselho Geral de Finanças e Administração 
respeitará a saúde e a plenitude dos bispos reformados nos 
Estados Unidos e dos seus cônjuges, facilitando o acesso aos 
planos de suplementos de Medicare e planos de cobertura de 
medicamentos com receituário. O acesso para reformados e 
respectivos cônjuges pode incluir, mas sem carácter limitativo 

(i) patrocínio, por parte da entidade patronal, de um plano 
de cuidados de saúde para reformados que complemente a 
Medicare; (ii) participação num plano de assistência médi-
ca de vários empregadores para aposentados, que comple-
mente um plano Medicare; (iii) garantia da elegibilidade de 
indivíduos sob contratos de grupo com prestadores ou inter-
câmbios de planos de suplementos Medicare; (iv) subsídio de 
custos de cobertura para os reformados e respectivos cônjug-
es inscritos nos planos Medicare parte D ou planos Medicare 
Advantage; (v) disponibilização de subsídios e relações de 
grupo com prestadores de Medicare Supplement individ-
uais e outras apólices de cobertura para reformados; e (vi) 
disponibilização de benefícios de saúde de montantes �xos 
em dólares para reformados, através de acordos de reemb-
olso, estipêndios ou outros. O Conselho Geral de Finanças 
e Administração deve submeter uma avaliação �nanceira 
geralmente reconhecida, como estando em conformidade 
com a Declaração das Normas de Contabilidade Financeira 
nº 106, conforme alterada, das suas responsabilidades médi-
cas estimadas para a população reformada, coberta pelo Plano 
Episcopal de Cuidados de Saúde do Grupo para a Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde, a cada dois anos.

11. Bispos cujo Serviço é Interrompido—Caso algum bis-
po efectivo, no decurso das sessões quadrienais da conferên-
cia jurisdicional, seja dispensado pelo Colégio de Bispos da 
jurisdição do desempenho dos deveres episcopais regulares 
devido a problemas de saúde, ou por qualquer outro motivo, 
o presidente do referido Colégio de Bispos deve noti�car o 
tesoureiro do Fundo Episcopal. A partir de noventa dias após 
a noti�cação, os referidos bispos receberão, pelo menos, o 
subsídio de reforma regular mínimo de bispo reformado; o 
montante desse benefício, pelo qual o Fundo Episcopal é re-
sponsável, será reduzido do montante de qualquer pagamento 
de incapacidade pagável pelo Plano de Protecção Abrangente 
da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde. Esse subsí-
dio de reforma continuará até que os deveres regulares de um 
bispo efectivo sejam retomados ou até que o estatuto do bispo 
seja determinado pela conferência jurisdicional. A colocação 
de outro bispo ou bispos para o desempenho dos deveres 
episcopais regulares de um bispo com incapacidade ou inca-
pacitado de outro modo, por um período de sessenta dias ou 
tempo superior, deve ser interpretada como uma libertação do 
referido bispo do desempenho dos seus deveres episcopais.

12. Bispos Reformados Nomeados para Serviço de Modo 
Provisório—caso um bispo reformado, no decurso das ses-
sões quadrienais da conferência jurisdicional, for convoca-
do para o serviço activo e colocado para o dever episcopal 
activo (¶  406.3), esse bispo terá direito à remuneração por 
esse serviço. O Fundo Episcopal será responsável pela dif-
erença entre a pensão de reforma do bispo e a remuneração 
de um bispo activo. No caso dessa colocação de um bispo 
reformado para o dever episcopal activo, o presidente ou o 
secretário do Conselho dos Bispos noti�cará o tesoureiro do 
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Fundo Episcopal. O tesoureiro do Fundo Episcopal efectuará 
a remessa em conformidade.

Fundamentação:
Consultar o relatório da Comissão de Estudos Jurisdi-

cionais para a fundamentação integral—Esta petição propõe 
emendas ao ¶ 818 para remover as despesas de cargo episco-
pal dos bispos episcopais da contribuição do Fundo Episco-
pal, mas manter a prática actual de contribuição geral das des-
pesas de cargo dos bispos da conferência central. Esta petição 
faz parte de uma legislativa

¶824.3.

Número de petição: 20212-FA-¶824.3-G; Bergquist, Greg - 
Nashville, TN, EUA pela Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério. 

Alterações Propostas para o Dia do Estudante 
Metodista Unido

Alterar o ¶ 824.3:
¶  824.3—Dia do Estudante Metodista Unido—

Historicamente, o Dia do Estudante Metodista Unido tem 
sido celebrado com uma oferenda no último Domingo de 
Novembro. As congregações são incentivadas a devem cum-
prir o Dia do Estudante Metodista Unido num qualquer 
Domingo do mês de Maio nesta data ou numa outra data con-
veniente à igreja local para comemorar os �nalistas do ensi-
no médio ou os estudantes com participação activa no ensino 
superior. A oferenda apoiará as bolsas de estudo Metodistas 
Unidas e o Fundo de Empréstimos para Estudantes Metodistas 
Unidos (¶ 263.4). A observância . . . 

Fundamentação:
Fundamentação—A alteração do período de cumprimen-

to do Dia do Estudante Metodista Unido para o mês de Maio 
incentiva a sintonia promocional com as comemorações de 
formatura. O Dia do Estudante Metodista Unido já não pro-
move apoio ao Fundo de Empréstimos para Estudantes MU. 

¶1501.

Número de petição: 20213-FA-¶1501; Boigegrain, Barbara - 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Nome da JGPBS-Wespath

A Conferência Geral altera, por este meio, o nome da 
Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde para Wespath. 

Para efectuar essa alteração, dever-se-á emendar o ¶ 1501 
da seguinte forma:

¶ 1501. Estabelecimento—1. a) Haverá uma junta ger-
al Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja 
Metodista Unida, que será conhecida como Wespath, dora-
vante designada por Wespatha junta geral, tendo a super-
visão geral e administração do apoio, auxílio e assistência e 
pensões dos clérigos desta denominação, trabalhadores leigos 
das várias unidades da igreja e respectivas famílias. 

b) A Wespath, anteriormente conhecida como Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista Unida, 
é A junta geral será a sucessora da Junta Geral de Pensões 
da Igreja Metodista Unida, da Junta de Pensões da Igreja 
Evangélica dos Irmãos Unidos e da Junta Geral de Pensões 
da Igreja Metodista.

2. A WespathA junta geral terá autoridade para esta-
belecer, manter e descontinuar a localização da sua sede e 
dos escritórios de apoio que considerar apropriados e acon-
selháveis.

3. A WespathA junta geral prestará contas e será re-
sponsável perante a Conferência Geral.

Texto de implementação não disciplinar relacionado: 
Para efectivar ainda mais essa alteração, a Conferência Geral 
determina que todas as referências à Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde, à junta geral ou à respectiva junta, sem-
pre que surjam entre os ¶ 1501 e ¶ 1509 da Disciplina, devem 
ser alteradas para Wespath, a junta de directores Wespath, ou 
a junta de Wespath, dependendo do contexto gramatical e sin-
táctico de cada menção.

Adicionalmente, a Conferência Geral ordena que o 
nome da Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde seja 
alterado para Wespath, onde quer que apareça no Livro de 

Disciplina, no Livro de Resoluções e nos documentos do 
plano.

Fundamentação:
A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (JGPBS) 

tem vindo a actuar sob o nome Wespath desde 2016, e o nome 
foi adoptado pelas entidades intervenientes na igreja. Esta pe-
tição alterará o nome da JGPBS para Wespath no ¶ 1501 da 

Disciplina e em toda a Disciplina e Livro de Resoluções

¶1502.1.

Número de petição: 20214-FA-¶1502.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Membros da JGPBS

Alterar ¶ 1502.1 do seguinte modo:
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¶ 1502. 1. Membros—a) Os membros da junta geral 
serão compostos por dois bispos, eleitos pelo Conselho dos 
Bispos; cincodezasseis membros eleitos pelas conferên-
cias jurisdicionais das nomeações de conferência anual, 
um de cada jurisdição, num rácio que providencia uma dis-
tribuição igual entre as várias jurisdições, com base no cle-
ro e leigos combinados, como determinado pelo secretário 
da Conferência Geral; umseis membros, das conferências 
centraiscom não mais de dois da mesma jurisdição, eleitos 
pela Conferência Geral sobre a nomeação do Conselho dos 
Bispos; e quinzeoito membros adicionais, com o objectivo 
de trazer à junta geral conhecimento especial ou anteced-
entes, não mais de dois da mesma tendo em consideração a 
representação jurisdicional, nomeados e eleitos pela junta 
geral de tal forma como será indicado nos seus regulamen-
tos. Não obstante o ¶ 705 e ¶ 710 da Disciplina, até três 
membros podem ser membros professantes de igrejas Pan-
Metodistas, igrejas nos Estados Unidos que sejam membros 
do Conselho Metodista Mundial, igrejas que partilham ple-
na comunhão com a Igreja Metodista Unida, ou igrejas que 
partilham laços e convicções religiosas Wesleyanas comuns 
com a Igreja Metodista Unida.

b) Os órgãos eleitos acima mencionados darão consider-
ação durante o processo de nomeação para representação ig-
ual com base na raça, cor, etnicidade, idade, género e pessoas 
com invalidez. Em conformidade com os seus valores, a junta 
geral fará um esforço consciente para que, pelo menos, 30% 
dos membros sejam mulheres ou pessoas de minorias raci-
ais e étnicas. Pelo menos, cinco membros, excluindo bispos, 
serão clérigos.

c) O secretário-geral da junta geral será um membro ex 
of�cio do mesmo, sem voto.

Fundamentação:
A redução do tamanho da junta da Wespath re�ecte as 

melhores práticas e as tendências recentes das agências da 
IMU; permite à Wespath auto-eleger mais directores para 
necessidades crescentes de conhecimento e experiência es-
pecializados (jurídico, actuarial, investimento, tecnologia); 
permite aos directores de tradições religiosas com ligações 
estreitas, que sustentam a presença crescente da Wespath e 
as incertezas da IMU; re�ecte os valores de diversidade na 
junta.

¶1502.1b.

Número de petição: 20217-FA-¶1502.1b-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 1502.1.b

b) Os órgãos eleitos acima mencionados darão consid-
eração durante o processo de nomeação para representação 
igual com base na raça, cor, idade, género, orientação sexual, 
condição económica e pessoas com incapacidade. 

Fundamentação:
Esta petição procura criar continuidade através do Livro 

da Disciplina no espírito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da 
Igreja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferên-
cia Geral, esta petição inclui orientação sexual. Que possa-
mos continuar a construir uma igreja que

¶1502.3.

Número de petição: 20215-FA-¶1502.3; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Reuniões da JGPBS

Alterar o ¶ 1502.3 da seguinte forma:
3. Reuniões—A junta geral realizará, reunir-se-ánas datas 

e na forma indicada nos seus regulamentospelo menos, uma 
reunião em cada ano civil.

a) O local e a hora de todas as reuniões serão designados 
pela junta geral, mas se esta não o �zer, a hora e o local serão 
designados pelo presidente.

b) Convocará igualmente em quaisquer outras ocasiões 
por decisão do presidente, a pedido escrito de um quinto dos 
seus membros ou a pedido escrito da maioria da sua comissão 
executiva.

c) Uma maioria dos membros da junta geral constituirá 
um quórum.

Fundamentação:
Remove texto desnecessário da Disciplina sobre os 

horários de reuniões e quórum da Wespath; em vez disso, 
simplesmente remete para consulta dos estatutos da Wes-
path.

¶1502.4.

Número de petição: 20216-FA-¶1502.4; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde. 

Comissões da JGPBS

Alterar o ¶1502.4 da seguinte forma:
4. Comissões—A junta geral estabelecerá as seguintes 

comissões:
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a) Comissão executiva—Será eleita uma comissão exec-
utiva pela junta geral de entre os seus membros. Durante os 
períodos entre as reuniões da junta geral, as suas actividades 
e assuntos serão geridos pela comissão executiva.

b) Comissão de Auditoria e Análise—Será eleita uma 
comissão de auditoria e revisão pela junta geral. A comissão 
de auditoria e análise será responsável pela análise das audito-
rias �nanceiras e das políticas associadas da junta geral e das 
entidades jurídicas que a constituem.

c) Comissão sobre Recursos—Será eleita uma comissão 
sobre recursos pela junta geral. A comissão sobre os recursos 
ouvirá os recursos dos participantes de fundos, planos e pro-
gramas administrados pela junta geral, excepto se especi�ca-
do de modo diferente no documento de gestão desses fundos, 
planos ou programas. As decisões da comissão sobre recursos 
serão �nais e não serão analisadas por todos os membros da 
junta geral.

d) Outras Comissões—A junta geral terá autoridade para 
estabelecer, ocasionalmente, outras comissões permanentes 
ou especiais, conforme estabelecido nos seus regulamentos.

e) Membros das Comissões—A junta geral elegerá os 
membros das suas comissões permanentes em conformidade 
com os seus regulamentos. Os membros de qualquer comissão 
especial serão escolhidos de acordo com a resolução que esta-
belece essa comissão especial.

f) Membros da Comissão em geral—A junta geral terá 
autoridade para eleger membros adicionais para as suas 
comissões, sempre com uma composição inferior àsem ex-
ceder a metade dos membros da comissão, com o propósito 
de trazer para essas comissões conhecimento ou experiência 
especial. Estes membros da comissão em geral terão voz e 
voto na comissão, mas apenas terão voz, mas não privilégios 
de voto, na junta geral.

Fundamentação:
Esclarece que a comissão sobre recursos ouve os recursos 

ao abrigo dos planos obrigatórios e dos planos voluntários, 
excepto se a Wespath tiver contratado um administrador ou 
segurador de reclamações como �duciário de recursos. Es-
clarece também a proporção de membros da comissão, para 
assegurar a conformidade com a lei das sociedades sem �ns 
lucrativos de Illinois.

¶1504.1.

Número de petição: 20219-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Alterações de Contingência no Plano de Reforma 
para as Agências Gerais

A Conferência Geral orienta a Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde para alterar o Plano de Reforma das 
Agências Gerais, que se encontra incorporado por referência 
no ¶ 1504.1 do Livro de Disciplina em determinadas circun-
stâncias descritas abaixo:

Na eventualidade de (a) a Conferência Geral reduzir o 
orçamento do Fundo de Serviço Mundial para o quadrié-
nio 2021-2024, em 25 por cento, ou mais, do orçamento do 
Fundo de Serviço Mundial 2017-2020, (b) os pagamentos de 
contribuições recolhidos pelo Conselho Geral de Finanças e 
Administração durante qualquer dos primeiros três anos do 
quadriénio 2021-2024 �carão aquém do orçamento quadrienal 
2017-2020 em 30 por cento, ou do orçamento quadrienal 
2021-2024 em 15 por cento, ou mais, quando avaliado numa 
base pro-rata, ou (c) a Conferência Geral modi�ca o sistema 
de contribuições da igreja de uma forma que seja considerada 
material pela Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde 
e pelo Conselho Geral de Finanças e Administração, a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde está autorizada e ori-
entada para alterar e rever o Plano de Reforma das Agências 
Gerais (PRAG), incluindo quaisquer revisões necessárias 
à numeração, formatação, paginação ou Índice da secção 
PRAG, conforme se segue:

Não obstante os ¶¶ 715.4, 805.4b, 807.12b, 1504.1, e 
1505, ou qualquer outra disposição do Livro da Disciplina, 
em vigor a 31 de Dezembro de 2020, ou assim que admin-
istrativamente exequível após essa data, ou no caso de (b) 
no parágrafo anterior do texto, em vigor assim que admin-
istrativamente exequível, as agências gerais irão cessar as 
contribuições normais para o PRAG e podem contribuir 
numa base voluntária para o Plano de Investimento Pessoal 
Metodista Unido (PIPMU), ou plano voluntário semelhante 
mantido pela Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde ao 
abrigo do ¶ 1504.2 do Livro da Disciplina. As contribuições 
para o PRAG, a partir da data descrita na frase anterior, de-
vem ser realizadas por cada agência geral para o PIPMU à 
mesma taxa, excepto se o promotor do plano optar por fazer 
uma alteração. Não obstante a frase precedente, no que res-
peita às agências gerais descritas nos ¶¶ 805.4.b. e 806.12.b., 
as taxas de contribuições devem permanecer uniformes na 
medida do possível. 

A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde transfer-
irá todos os saldos das contas PRAG de contribuição de�nida 
dos participantes para o PIPMU. 

A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde determi-
nará o montante de activos do PRAG (e os respectivos suple-
mentos, incluindo o Fundo de Pensões do Pessoal Uniforme, 
Plano de Pensões do Pessoal e Programa de Segurança da 
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Reforma) atribuíveis aos componentes de benefícios de�ni-
dos legados, necessários para �nanciar integralmente as re-
sponsabilidades associadas, determinará os activos adicionais 
necessários para �nanciar integralmente quaisquer anuidades 
que foram criadas relativamente aos funcionários de agências 
gerais com outros planos legados (por exemplo, o Plano de 
Investimento Pessoal, Plano de Pensões Ministerial, etc.), e 
deve conservar esses activos para �nanciar os planos, até que 
todos os bene�ciários sejam pagos (ou até que essas anuidades 
sejam assumidas por uma seguradora). O �nanciamento inte-
gral na frase anterior terá por base as responsabilidades com 
pensões e reformas, que serão determinadas com base em fac-
tores de mercado idênticos aos utilizados por um prestador de 
serviços de reformas comercial. Qualquer excesso de activos 
acima destes montantes acima mencionados do PRAG deverá 
ser transferido para o Fundo de Benefícios da Agência Geral. 

A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde está 
autorizada e orientada para alterar o PRAG para estar em 
conformidade com esta petição, a partir do encerramento da 
Conferência Geral de 2020.

Fundamentação:
Em determinadas circunstâncias desagregadoras, as agên-

cias gerais da IMU poderão bene�ciar ou necessitar de �exib-
ilidade e acessibilidade de um plano de�nido de contribuição 
voluntária. A petição também procura assegurar que os paga-
mentos das obrigações históricas de benefícios de�nidos do 
Plano de Reforma das Agências Gerais estejam seguros.

¶1504.1.

Número da Petição: 20220-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, USA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Plano de Reforma Compass

Adoptar o Plano de Reforma Compass, que é referido no 
¶ ¶ 1504.1 do Livro da Disciplina, sob a forma de Anexo A, 
aqui apenso (incluindo quaisquer revisões necessárias à nu-
meração de secções, formatação, paginação ou Índice), em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2023.
Anexo A
Plano de Reforma Compass
Um Plano de Benefícios de Reforma de Igreja da
Igreja Metodista Unida
Entrada em vigor no dia 1 de Janeiro de 2023, conforme 
adoptado pela Conferência Geral de 2020

Plano de Reforma Compass
ÍNDICE
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Nota: O Programa de Reforma Compass é um plano 
da igreja que não está sujeito a registo, regulamentação ou 
relatório ao abrigo da Lei das Empresas de Investimento de 
1940, da Lei de Valores Imobiliários de 1933, da Lei da Bolsa 
de Valores de 1934, Título 15 do Código dos Estados Unidos 
e das leis de valores mobiliários do Estado. De igual forma, o 
Administrador e o Agente �duciário do Plano e as entidades 
que mantêm quaisquer fundos de investimento ao abrigo do 
Plano não estão sujeitos às disposições dessas Leis ou legis-
lações. Por conseguinte, os participantes e bene�ciários do 

Plano não serão protegidos por essas disposições.

Plano de Reforma Compass
SECÇÃO 1 – INTRODUÇÃO
1.1 História. O Plano de Reforma Compass (o "Plano”) 

estabelecido pela Conferência Geral de 2020 e entrou em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2023 (a "Data de Entrada 
em Vigor”). O Plano substitui o Programa de Segurança de 
Reforma de Clérigos, que é parcialmente congelado na Data 
de Entrada em Vigor deste Plano. 

1.2 O Plano. O Plano consiste nas seguintes subdivisões:
(a) O documento do Plano, que é o principal órgão do 

Plano, incluindo o Anexo A; e
(g) O Acordo de adopção para qualquer Patrocinador do 

plano.
O Anexo A descreve as principais características da con-

cepção de benefícios do Plano que apenas podem ser emen-
dados pela Conferência Geral, conforme descrito na secção 
11 abaixo, se o ¶ 1504.1 da Disciplina for emendado pela 
Conferência Geral de 2020 para re�ectir essa autoridade de 
emenda. Se o ¶ 1504.1 da Disciplina não for assim emendado 
pela Conferência Geral de 2020, as secções do Plano constan-
te no Anexo A reverterão para as suas localizações numeradas 
dentro do corpo principal do documento do Plano e o Anexo 
A será eliminado.

O Plano aplica-se a um indivíduo a partir da data mais 
antiga em que essa pessoa se tornou elegível para o Plano pela 
primeira vez ou pela primeira vez teve uma Conta e perman-
ecerá aplicável, enquanto o Plano existe ocasionalmente, até 
que essa pessoa já não tenha uma Conta no âmbito do Plano. 
Caso se aplique alguma edição ao abrigo do Programa após o 
Benefício acumulado dessa pessoa ter sido pago ou a Conta 
ter sido distribuída, então os termos do Programa conforme 
existiam na data desse pagamento ou distribuição serão apli-
cados a essa pessoa. No caso de um Bene�ciário ou qualquer 
outra pessoa que não tenha uma Conta, mas que reivindique 
um benefício ao abrigo do Programa, regerão os termos do 
Programa conforme existiam na altura ou alturas em que essa 
pessoa teria tido o direito a uma Conta caso essa reivindi-
cação fosse mantida.

1.3 Tipo de plano. O Plano destina-se a ser um programa 
de uma ou mais contas de rendimento de reforma patrocinadas 
pela igreja, no âmbito do signi�cado do Código §403(b)(9). 
O Plano é um plano de contribuição de�nida, conforme esse 
termo é de�nido no Código §414(i). Para os �ns do Código 
§401(a)(4), o Programa destina-se a ser um plano de vários 
empregadores que envolve mais de um Patrocinador do plano. 
Para os �ns do Código §414(e), prevê-se que os Promotores 
do plano sejam uma igreja, convenção ou associação de ig-
rejas (no âmbito do signi�cado do Código §414(e)(3)(C)), 
ou uma organização controlada ou associada a uma igreja ou 
convenção ou associação de igrejas (no âmbito do signi�cado 
do Código §414(e)(3)(D)). Em conformidade, prevê-se que 



Administração Financeira 523

os Promotores do plano sejam um empregador para os �ns do 
Código §414(e). O Plano é um "plano da igreja", conforme 
esse termo é de�nido no Código §414(e) e ERISA §3(33).

1.4 Financiamento. As contribuições para �nanciar os 
benefícios fornecidos ao abrigo do Plano são efectuadas pelos 
Patrocinadores do Plano.

(a) O Fundo �duciário. Para receber as contribuições, 
a Junta Geral estabeleceu o Fundo �duciário nos termos de 
um acordo com o Curador. Todos os benefícios ao abrigo 
do Plano serão fornecidos exclusivamente através de dis-
tribuições do Fundo �duciário. O Agente �duciário tem os 
poderes e deveres especi�cados no acordo que estabelece o 
Fundo �duciário. A Junta Geral tem a autoridade de substi-
tuir o Curador do Fundo �duciário em qualquer altura, ou 
de estabelecer Fundos �duciários adicionais para �nanciar 
benefícios ao abrigo do Plano.

(b) Contas Separadas. O Administrador manterá uma con-
tabilidade separada para cada Contribuição de Patrocinador do 
plano e para cada Participante, Bene�ciário ou Titular de conta. 
Essa contabilidade irá re�ectir as Contribuições, ganhos, per-
das, con�scação, transferências, distribuições e quaisquer out-
ros eventos relevantes necessários para manter contas exactas. 

(c) Contribuições para Conferências Missionárias. [Ver 
Anexo A] 

1.5 Benefício exclusivo. O Plano é para benefício ex-
clusivo dos Titulares de contas. Nenhuma porção dos fundos 
contribuídos para o Plano reverterão a favor de ou serão apli-
cados para benefício dos Patrocinadores do Plano, excepto 
conforme especi�camente permitido no presente documento.

1.6 Patrocinadores do plano. [Ver Anexo A]
SECÇÃO 2 - DEFINIÇÕES E REGRAS DE 

INTERPRETAÇÃO
Conforme utilizados neste Plano, os termos em maiúscu-

las, incluindo acrónimos, têm os signi�cados indicados nesta 
secção 2. Quando não estão indicados nessa secção, os ter-
mos em maiúsculas têm os signi�cados indicados nos pla-
nos predecessores ou os signi�cados dados aos mesmos na 
Disciplina, ou entendidos no uso comum.

2.1 Conta. Todas as contas separadas mantidas de acordo 
com os livros e registos do Plano com a �nalidade de reg-
istar as contribuições efectuadas ao Plano por parte de um 
Patrocinador do plano, Unidade de pagamento de salários ou 
Participante para benefício de um Participante, Bene�ciário 
de pagamento alternativo ou Bene�ciário, ajustado para as 
contribuições, distribuições e ganhos e perdas distribuídos 
aos mesmos.

2.2 Saldo da conta. A quantia total retida de um Titular 
de conta na sua Conta conforme determinado na Data de con-
tabilidade coincidente ou imediatamente anterior de acordo 
com as disposições do Plano.

2.3 Titular de conta. Um Participante, Bene�ciário de 
pagamento alternativo ou Bene�ciário que tenha uma Conta 
ao abrigo do Plano. O titular de conta também inclui um 

indivíduo cujos acréscimos de benefícios de�nidos foram 
convertidos para um montante �xo e transferidos para este 
Plano em conformidade com as disposições de transição den-
tro do Programa de Segurança de Reforma de Clérigos. 

2.4 Data de contabilidade. Cada dia útil de cada ano 
civil e qualquer outra data em que se efectuem Contribuições 
para, distribuições de ou transferências para ou dos Saldos 
de conta ou ajuste dos Saldos de conta de acordo com as dis-
posições do Plano aplicável.

2.5 Equivalente actuarial ou Actuarialmente equiva-
lente. Fornecer um benefício com o mesmo valor depois do 
ajuste de mortalidade e o valor temporal do dinheiro, utili-
zando métodos actuariais geralmente aceites e pressupostos, 
incluindo um juro ou taxa de desconto e tabela de mortal-
idade, quando necessário, seleccionado pelo Administrador 
periodicamente.

2.6 Administrador. A Junta Geral ou qualquer sucessor.
2.7 Acordo de adopção. Um acordo executado por cada 

Patrocinador do plano e aceite pelo Administrador que faz 
parte deste Plano e é a forma através da qual um Patrocinador 
do plano adopta o Plano, e especi�ca quaisquer disposições 
opcionais que fazem parte de qualquer Plano em relação a 
esse Patrocinador do plano.

2.8 Contribuições de recuperação para a idade de 50 
anos. Contribuições antes do imposto e/ou de Roth efectuadas 
em nome de um Participante que tenha atingido ou que espera 
atingir os 50 anos de idade, até ao �nal do Ano do plano, e que 
tenha excedido os limites de outra forma aplicáveis ao abrigo do 
Código §402(g) e secção 5.2(a), desde que tais Contribuições 
não excedam os limites especi�cados na secção 4.2(c)(ii)(B).

2.9 Benefício agregado. A soma de um Titular de conta:
(a) Saldos de conta adquiridos neste Plano; mais
(b) saldos de conta adquiridos em todos os outros planos 

administrados pelo Administrador, se existentes; mais
(d) benefícios acumulados em todos os planos de 

benefícios de�nidos administrados pelo Administrador, 
se existentes, convertidos no seu montante �xo agregado 
Equivalente actuarial; mais

(e) benefícios mensais, se existentes, recebidos de um 
plano de reforma administrado pelo Administrador, se ex-
istentes, convertidos para o seu montante �xo agregado 
Equivalente actuarial de um Titular de conta ou Destinatário.

2.10 Bene�ciário alternativo. Um Cônjuge, ex. 
Cônjuge, �lho ou outro dependente de um Participante com o 
direito a receber uma porção do Benefício acumulado desse 
Participante abrigo de uma QDRO.

2.11 Conferência Anual. O organismo básico da Igreja 
Metodista Unida conforme descrito adicionalmente no ¶ 33 e 
¶¶ 601-657 da Disciplina..

2.12 Nomeado ou Nomeação. O�cialmente nomeado por 
um Bispo a um ministério em conformidade com os ¶¶ 425 
até ao 430 da Disciplina. A soma de duas ou mais Nomeações 
para um Membro do clero será totalizada e determinada como 
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a tempo inteiro ou a tempo parcial conforme comunicado ao 
Administrador pelo Patrocinador do plano. Para os �ns do 
Plano, no caso de um Bispo, designado em conformidade com 
o ¶ 406 da Disciplina. Os Bispos serão considerados nomea-
dos para, pelo menos, meio tempo. 

2.13 Escalada de contribuição automática. [Ver Anexo 
A] 

2.14 Inscrição automática. [Ver Anexo A] 
2.15 Bene�ciário. A(s) pessoa(s) (natural ou outra), des-

ignada(s) conforme de�nido na secção 8.12, que está(ão) a 
receber, ou tem(êm) o direito a receber, os juros residuais do 
Participante falecido ou Titular do conta no Plano.

2.16 Bispo. Um bispo da Igreja Metodista Unida eleito 
por uma Conferência Jurisdicional de acordo com o ¶ 405 da 
Disciplina e que continua a servir de acordo com a Secção III 
do Capítulo Três da Parte VI da Disciplina. 

2.17 Interrupção no serviço. Um período de tempo, ini-
ciando no dia em que um clérigo se torna um Participante 
com a�liação rescindida ou se reforma e terminando (caso 
termine) no dia em que reinicie funções através de Relação 
conferencial efectiva e Sob nomeação episcopal (ou coberto 
de outra forma pelo Plano). Tirar uma Licença de ausência ou 
tornar-se incapacitado não inicia uma Pausa no serviço.

2.18 Contribuições de recuperação. Qualquer uma ou 
ambas as contribuições de recuperação de 50 anos de idade ou 
contribuições de recuperação de 15 anos de idade.

2.19 Plano da Igreja. Um plano que se quali�ca ao abri-
go do Código §414(e) ou ERISA §3(33) que não efectuou 
uma eleição ao abrigo do Código §410(d).

2.20 Requerente. Uma pessoa que efectue uma reivin-
dicação de benefícios ao abrigo do Plano ou que recorra de 
um indeferimento dessa reivindicação ou representante dessa 
pessoa.

2.21 Ministros ordenados ou clérigos. Uma das se-
guintes pessoas:

(a) um Bispo;
(b) um Presbítero em plena conexão, um Diácono em ple-

na conexão, um Membro à prova, um membro a�liado no âm-
bito do signi�cado dos ¶¶ 344.4, 369.1 ou 586.4 da Disciplina 
ou um Membro associado de uma Conferência, mas não in-
cluindo um Bispo;

(c) um Pastor local de uma Conferência que foi ante-
riormente aprovado pela Junta do Ministério Ordenado da 
Conferência (conforme descrito adicionalmente no parágrafo 
¶ 635 da Disciplina) e classi�cado como elegível para 
Nomeação como um Pastor local a tempo inteiro (no âmbito 
do signi�cado dos ¶¶ 318 e 318.1 da Disciplina), Pastor local 
a tempo parcial (no âmbito do signi�cado dos ¶¶ 318 e 318.2 
da Disciplina) ou Pastor local estudante (no âmbito do signi�-
cado dos ¶¶ 318 e 318.3 ou 318.4 da Disciplina);

(d) um clérigo não jurisdicional, considerando que 
essa Pessoa do clero não esteja na altura a participar num 
Programa de pensões da Igreja Metodista de Puerto Rico ou 

de Conferência Central (ou de Conferência Anual no âmbito 
dessa Conferência Central) à qual esse clérigo pertence;

(e) um clérigo de outra denominação metodista, consid-
erando que esse clérigo não esteja na altura a participar num 
Programa de pensões da denominação Metodista à qual esse 
clérigo pertence; ou

(f) um clérigo de outra denominação, considerando que 
esse clérigo não esteja na altura a participar num programa de 
pensões da denominação à qual esse clérigo pertence.

2.22 Código. O Código de Receita Fiscal de 1986, con-
forme em vigor agora ou posteriormente alterado, e qualquer 
regulamento, regra ou outra directriz administrativa emiti-
da em conformidade com este documento pelo Serviço de 
Receita Fiscal.

2.23 Compensação. [Ver Anexo A] 
2.24 Conferência. Qualquer Conferência Anual, con-

ferência anual provisória (conforme descrito nos ¶¶ 580-583 da 
Disciplina) ou conferência missionária (conforme descrito nos 
¶¶ 585-588 da Disciplina) descritas na Disciplina e localizadas 
numa Conferência jurisdicional.

2.25 Entidade Electiva da Conferência. Qualquer 
ministério de extensão (como uma agência, acampamento ou 
fundação) que se encontra numa lista de ministérios de ex-
tensão apresentada periodicamente ao Administrador por uma 
Conferência. Ao reportar qualquer tal ministério de extensão, 
uma Conferência acorda efectuar Contribuições em nome de 
todos os clérigos sob nomeação pelo Bispo dessa Conferência 
para esse ministério de extensão. Uma Conferência poderá 
adicionar ministérios de extensão ou remover os mesmos da 
lista, periodicamente, a partir de uma data ou datas especi�ca-
das periodicamente pelo Administrador durante os períodos 
de comunicações que o Administrador pode designar perio-
dicamente. Mas assim que um ministério de extensão é comu-
nicado para inserção na lista, permanecerá na lista até que seja 
removido, apenas de forma prospectiva, pela Conferência.

2.26 Unidade Responsável pela Conferência. Conforme 
indicado no parágrafo ¶ 344.1a)(1) da Disciplina, uma uni-
dade de uma conferência anual no âmbito das estruturas de 
ligação do Metodismo Unido para as quais certos clérigos 
são nomeados, como superintendentes distritais, membros do 
pessoal dos conselhos de conferências e juntas, tesoureiros, 
assistentes de Bispos, superintendentes ou directores de 
desenvolvimento de paróquias, evangelistas gerais e minis-
tros de campus e para cuja unidade a Conferência Anual é re-
sponsável em fornecer Contribuições ao Programa em nome 
desses clérigos. As nomeações descritas acima que são para 
a própria Conferência Anual (em vez de para a sua unidade) 
também estão incluídas no signi�cado do termo. O termo 
também abrange as Nomeações paralelas de Conferências, 
para além das Conferências anuais.

2.27 Contribuição. Um montante contribuído para o Plano 
por um Patrocinador do plano ou outra parte responsável. Uma 
Contribuição pode ser efectuada em nome de um Promotor do 
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plano pelo CPP (conforme indicado) ou outra fonte ou enti-
dade, desde que a quantia contribuída esteja claramente a ser 
paga em nome do Promotor do plano relevante.

2.28 CPP. O Plano de Protecção Abrangente, um Plano 
de benefícios de bem-estar da igreja para os Membros do 
clero associados a uma Conferência jurisdicional da Igreja 
Metodista Unida, conforme emendado periodicamente.

2.29 Incapacitado ou Incapacidade no âmbito do 
CCP. Receber benefícios por incapacidade ao abrigo do CPP 
ou apresentar uma condição que dá direito a uma pessoa de 
receber benefícios por incapacidade ao abrigo do CPP, con-
forme determinado pelo Administrador. 

2.30 Diácono em Plena Conexão. Um membro da 
Ordem de diáconos no âmbito do signi�cado dos parágra-
fos ¶¶ 306-309 da Disciplina que seja um membro de uma 
Conferência e não um Membro à prova.

2.31 Inválido ou Invalidez. Qualquer um dos seguintes 
em relação a um Participante ou Participante com a�liação 
rescindida:

(a) determinado como estando inválido pela Administração 
da Segurança Social;

(b) a receber benefícios de incapacidade de longo prazo 
ao abrigo dos termos do CPP ou outro plano de benefícios de 
incapacidade fornecido pela unidade de pagamento de salári-
os desse Participante ou Participante com a�liação rescindida 
ou Patrocinador do Plano; 

(c) colocado em Licença Médica por incapacidade pela 
Conferência desse Participante ou Participante com a�liação 
rescindida.

(d) no caso de um Participante com a�liação rescindida 
que não é elegível para uma determinação de invalidez pela 
Administração da Segurança Social, determinado como sen-
do inválido por uma �rma pro�ssional externa seleccionada 
pelo Administrador, com base em factores razoáveis e consis-
tentemente aplicados estabelecidos pelo Administrador oca-
sionalmente.

2.32 Disciplina. O Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida de 2016, o organismo da legislação da igre-
ja estabelecido pela Conferência Geral, conforme alterado e 
rea�rmado periodicamente. 

2.33 Data de reforma antecipada. O primeiro dia do 
mês que coincide com ou a seguir:

(a) à data na qual um Participante ou Participante com 
a�liação rescindida atinge:

(i) a idade ou data de conclusão de serviço especi�cada 
no ¶ 357.2b da Disciplina; ou

(ii) para um Participante que se reforma de acordo com o  
¶¶ 357.2a ou 357.3 da Disciplina, ou que seja um Participante 
com a�liação rescindida, com 62 anos de idade; ou

(b) no caso de um:
(i) Participante, a data na qual o Participante se reforma; ou
(ii) Participante com a�liação rescindida, a data na 

qual o Participante Terminado incorra numa Terminação 
de Relação Conferencial ou Cinco Anos Sem Registo de 
Nomeação;considerando que essa data seja anterior à Data de 

reforma normal do Participante ou Participante com a�liação 
rescindida.

2.34 Data de Entrada em Vigor. 1 de Janeiro de 2023. 
As disposições com diferentes datas de entrada em vigor são 
indicadas no texto do Programa ou através de notas de rodapé.

2.35 Presbítero em Plena Conexão. Um membro da 
Ordem de Presbíteros no âmbito do signi�cado dos ¶¶ 306 a 
309 da Disciplina que seja um membro de uma Conferência e 
não um Membro à prova.

2.36 Membro do clero elegível ou Clérigo elegível. Um 
membro do clero que seja elegível para participação no Plano 
conforme descrito na secção 3.1.

2.37 Distribuição da prorrogação elegível. Qualquer dis-
tribuição ao abrigo do Plano que se quali�que como uma dis-
tribuição de prorrogações elegível ao abrigo do Código §402(c). 

2.38 Data de Entrada em vigor. O primeiro dia de 
qualquer mês de calendário após um Membro do clero 
elegível satisfazer os requisitos da secção 3.1(b).

2.39 ERISA. A lei Employee Retirement Income Security 
Act de 1974, conforme em vigor no momento ou conforme pos-
teriormente alterada e qualquer regulamento, regra ou outra di-
rectriz administrativa emitida em conformidade com a mesma.

2.40 Contribuições de recuperação de 15 anos. 
Contribuições antes do imposto ou contribuições de Roth efec-
tuadas ao abrigo da secção 4.2 que um Participante com 15 anos 
de Serviço de recuperação de 15 anos pode fazer ao Plano que 
exceda o limite do Código §402(g) fornecido na secção 5.2(a).

2.41 Soma agregada de recuperação de 15 anos. Para 
qualquer Participante com Serviço de Recuperação de 15 Anos, a 
soma do seguinte durante todos os anos desde que o Participante 
se quali�cou pela primeira vez para fazer Contribuições tidas 
em conta ao abrigo do Código §402(g)(7)(A)(ii) ou (iii):

(a) Contribuições de recuperação de 15 anos efectuadas 
de acordo com a secção 4.2(b);

(b) Contribuições de recuperação de 15 anos transferidas 
para o Plano de acordo com a secção 12.17; e

(c) quaisquer contribuições que se quali�quem ao abrigo 
do Código §402(g)(7)(A)(ii) ou (iii) que foram feitas noutro 
plano a qualquer momento, na medida do que for conhecido 
pelo Administrador e/ou conforme especi�cado em regula-
mentos;  estabelecidas para um Participante nos livros e regis-
tos do Plano com o objectivo de registar um total de tais con-
tribuições para serem utilizadas em calcular se o Participante 
pode realizar Contribuições de acompanhamento de 15 anos, 
nos termos da secção 4.2(b). O Montante Total Agregado de 
recuperação de 15 Anos de um Participante não será ajusta-
do para quaisquer débitos ou créditos aplicáveis atribuíveis às 
contribuições listadas nas subsecções (a) a (c) acima, a menos 
que exigido pelos regulamentos aplicáveis.

2.42 Serviço recuperação de 15 anos. Serviço que um 
Participante tem de realizar antes de poder tornar-se elegível 
para realizar Contribuições de Recuperação de 15 Anos. O 
Serviço de Recuperação de 15 Anos do Participante inclui 
o tempo pago a serviço de qualquer Patrocinador do plano 
ou qualquer organização controlada ou associada à Igreja 
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Metodista Unida (ou às suas predecessoras), mesmo para 
organizações que não sejam Patrocinadoras do Plano. Uma 
Interrupção no Serviço não afectará os meses ou anos agre-
gados do Serviço de Recuperação de 15 Anos. É calculado 
conforme previsto nos regulamentos ao abrigo do Código 
§403(b).

2.43 Cinco anos sem registo de nomeação. Em relação 
a um Membro à prova, Membro associado, membro a�liado 
no âmbito do signi�cado dos ¶¶ 344.4, 369.1, ou 586.4 da 
Disciplina, Diácono em plena conexão ou Pastor local, um 
período consecutivo de 60 meses durante o qual o Membro 
provisório, Membro associado, membro a�liado, Diácono 
em plena conexão ou Pastor local (ou alguma combinação no 
caso de um clérigo que mude de classi�cação) não se encon-
tra sob nomeação.

2.44 Período de Intervalo. O período entre o �nal de um 
Ano do plano e a data em que as Contribuições em excesso 
são reembolsadas a um Participante.

2.45 Agência Geral. Qualquer agência da Igreja 
Metodista Unida especi�cada nos ¶¶ 701.3, 702.3, 703.1, ou 
703.6 da Disciplina, excepto a Mesa Conexional (consultar a 
Decisão do Conselho Judicial N.º 990).

2.46 Junta Geral. Junta Geral de Pensão Benefícios de 
Saúde da Igreja Metodista Unida, incorporada em Illinois, fa-
zendo negócios como Wespath Bene�ts and Investments. 

2.47 Conferência Geral. A Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida, o mais elevado organismo legislativo na de-
nominação, conforme descrito nos ¶¶ 501-511 da Disciplina.

2.48 IRA. Uma conta de reforma individual ou anuidade, 
quali�cada ao abrigo do Código §408 (para além de um con-
trato de doação).

2.49 Data de reforma tardia. O primeiro dia do mês que 
coincide com ou a seguir:

(a) No caso de um Participante, a Data de reforma real 
do Participante depois de ter atingido a sua Data de reforma 
normal, mas não mais tarde que a data de reforma obrigatória 
especi�cada no ¶¶ 357.1 ou  408.1 da Disciplina (se exis-
tente); ou

(b) No caso de um Participante com a�liação rescindida, 
a data da aceitação do Administrador do pedido de benefícios 
do Participante com a�liação rescindida tendo atingido a sua 
Data de reforma normal, mas não posterior à sua Data de in-
ício obrigatória.

2.50 Licença de ausência. O período de ausência de uma 
Pessoa do clero da execução dos seus deveres ministeriais 
para um Promotor do plano:

(a) de acordo com o ¶ 351 da Disciplina (relativamente a 
licenças sabáticas);

(b) de acordo com o ¶ 353 da Disciplina (relativamente a 
licenças de ausência voluntárias);

(c) de acordo com o ¶ 354 da Disciplina (relativamente a 
licenças involuntárias);

(d) de acordo com o ¶ 355 da Disciplina (relativamente a 
licenças de maternidade ou paternidade);

(e) de acordo com o ¶ 410 da Disciplina (relativamente a 
licenças para os Bispos);

(f) devido a uma Licença Médica;
(g) que esteja coberto pela USERRA (ou lei anterior 

aplicável); ou
(h) ao qual o clérigo tem direito ao abrigo da lei Family 

and Medical Leave Act de 1993 ou qualquer lei estatal 
aplicável comparável; considerando, no entanto, que o cléri-
go se reforme ou volte a trabalhar para um Patrocinador do 
Plano ou entidade que deve ser agregada ao Patrocinador do 
Plano de acordo com o Código §414(b), (c), (m), ou (o), den-
tro do tempo especi�cado na sua Licença de Ausência (ou, se 
aplicável, dentro do período durante o qual seus direitos de 
reemprego são protegidos por lei).

2.51 Gestão de Investimento LifEstage. [Ver Anexo A] 
2.52 Rendimento da reforma da LifEstage. [Ver Anexo 

A] 
2.53 Igreja local. Uma organização da Igreja Metodista 

Unida no âmbito do signi�cado do ¶ 201 da Disciplina.
2.54 Pastor local. Uma pessoa licenciada de acordo com 

os parágrafos ¶¶ 315 a 320 da Disciplina.
2.55 Licença médica. Uma Relação conferencial espe-

ci�cada nos parágrafos ¶¶ 356 e 410.4 da Disciplina. 
2.56 Membro do clero ou Clérigo não jurisdicional. 

Um clérigo que seja membro:
(a) de uma Conferência Central; ou
(b) da Igreja Metodista de Puerto Rico
que seja nomeado pelo Bispo ou Conferência de um 

Patrocinador do Plano na qual o clérigo não seja um membro 
(ou, quando o Patrocinador do Plano não é supervisionado 
por um Bispo, que seja coberto por um Acordo de adopção de 
um Patrocinador do Plano).

2.57 Data de reforma normal.
(a) No caso de um Participante (que não seja um 

Participante com a�liação rescindida), o primeiro dia do mês 
que coincide com, ou seguinte ao:

(i) 65º aniversário do Participante; ou
(ii) a data na qual o Participante completa 40 anos de 

serviço somando:
(A) os anos de serviço do Participante reconhecidos de 

acordo com o ¶ 357.2c) da Disciplina; e
(B) os anos de serviço do Participante designado como 

um Bispo de acordo com o ¶ 406 da Disciplina.
(b) No caso de um Participante com a�liação rescindida, 

o primeiro dia do mês que coincide com, ou seguinte ao 65º 
aniversário do Participante com a�liação rescindida.

2.58 Membro do clero ou clérigo de outra denom-
inação. Um clérigo que seja um membro de outra denom-
inação (no âmbito do signi�cado do ¶¶ 346.2 ou 346.3 da 
Disciplina) que seja nomeado pelo Bispo de uma Conferência 
de um Patrocinador do plano na qual esse clérigo não é um 
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membro (ou, quando o Patrocinador do Plano não é super-
visionado por um Bispo, que seja coberto pelo Acordo de 
adopção de um Patrocinador do Plano).

2.58 Membro do clero ou clérigo de outra denomi-
nação Metodista. Um clérigo que seja um membro de outra 
denominação Metodista (no âmbito do signi�cado do ¶ 346.1 
da Disciplina), que não seja da Igreja Metodista de Puerto 
Rico, que seja nomeado pelo Bispo de uma Conferência de 
um Patrocinador do Plano na qual esse clérigo não é um mem-
bro (ou, quando o Patrocinador do Plano não é supervisiona-
do por um Bispo, que seja coberto pelo Acordo de adopção de 
um Patrocinador do Plano).

2.60 Participante. Um Clérigo Elegível que se tenha 
tornado um Clérigo participante como previsto neste Plano, 
incluindo um Clérigo que se tenha Reformado;

2.61 Contribuições dos Participantes. Contribuições 
efectuadas de acordo com a secção 4.2 por um Patrocinador 
do Plano de acordo com um Acordo de redução salarial de um 
Participante ou uma Inscrição automática. 

2.62 Com incapacidade permanente. Incapacitado no 
âmbito do signi�cado do Código §§403(b)(11)(A) e 72(m)
(7), nomeadamente, incapaz de se envolver em qualquer ac-
tividade lucrativa substancial em razão de qualquer de�ciên-
cia física ou mental medicamente determinável que possa re-
sultar em morte ou ser de longa duração e duração inde�nida 
e que possa ser demonstrada na forma e maneira que os regu-
lamentos sob o Código §72(m)(7) possam exigir.

2.63 Plano. O Plano de Reforma Compass, conforme 
aplicado a todos os Patrocinadores do Plano ou conforme 
aplicado a qualquer Patrocinador do plano especí�co, con-
forme o contexto, incluindo quaisquer Acordos de adopção, 
emendas, anexos ou suplementos aplicáveis ao mesmo.

2.64 Patrocinador do Plano. Qualquer uma das enti-
dades especi�cadas na secção 1.6.

2.65 Contribuições do Patrocinador do Plano. 
Uma contribuição para a conta de um participante por um 
Patrocinador do Plano, feita de acordo com a secção 4.1. 

2.66 Ano do Plano. O ano civil.
2.67 Membro provisório. Uma pessoa eleita para estado 

de membro provisório numa Conferência Anual no âmbito do 
signi�cado do ¶ 324 da Disciplina; anteriormente denomina-
do um membro à prova.

2.68 QDRO. Uma ordem de relações domésticas qual-
i�cada de acordo com o Código §414(p), aprovada pelo 
Administrador de acordo com a secção 10.12.

2.69 Remetente. Um Patrocinador do Plano, Unidade de 
pagamento de salários ou outra entidade que efectivamente 
remete Contribuições do participante e/ou Contribuições do 
Patrocinador do Plano ao Administrador. 

2.70 Data de início necessária. A data em que se requer 
que os benefícios comecem, conforme de�nido pelo Código 
§401(a)(9)(C).

2.71 Reformar ou reforma. No caso de um:

(a) Participante (que não seja um Bispo), a ser colocado 
na relação de reformado de acordo com o ¶ 357 da Disciplina 
ou sob a condição de estar na relação de reformado;

(b) Participante com a�liação rescindida, que se candida-
ta a distribuição de acordo com CRSP-DB em ou após o seu 
62º aniversário; ou

(c) Participante que seja um Bispo, que tenha o estatuto 
de um Bispo reformado de acordo com o ¶¶ 408.1, 408.2 ou 
408.3 da Disciplina.

2.72 Data de reforma. A data na qual um Participante ou 
Participante com a�liação rescindida se reforma.

2.73 Conta de prorrogações. A Conta estabelecida 
para um Titular de conta nos livros e registos do Plano com 
o objectivo de registar quaisquer fundos transferidos para 
o Plano ou atribuíveis a outro plano quali�cado ou IRA de 
acordo com a secção 4.6, ajustado para quaisquer débitos 
ou créditos aplicáveis atribuíveis a tais fundos. Cada Conta 
de prorrogações do Titular de conta pode incluir subcontas 
para vários tipos de Contribuições, tais como Contribuições 
pós-impostos, Contribuições antes do imposto, Contribuições 
Roth e Contribuições do Patrocinador do Plano (ou outro em-
pregador). Em alternativa, o Administrador pode estabelecer 
mais do que uma Conta de prorrogações separada para estes 
vários tipos de Contribuições, sendo cada uma dessas Contas 
tratadas como uma Conta de transição.

2.74 Contribuições Roth. Contribuições do participante 
efectuadas pelo Patrocinador do Plano ao Plano de acordo 
com uma eleição por um Participante para contribuir com 
uma parte da sua Compensação para o Plano ao abrigo do 
Código §402A, após recepção da Compensação por �ns de 
tributação, podendo a contribuição obter ganhos isentos de 
impostos, ganhos ou juros se forem cumpridas as disposições 
aplicáveis do Código §402A.

2.75 Conta de contribuição Roth. A Conta estabelecida 
para um Titular de conta nos livros e registos do Plano com o 
objectivo de registar quaisquer:

(a) Contribuições Roth efectuadas de acordo com a 
secção 4.2(a)(i)(C);

(b) Prorrogações Roth feitas de acordo com a secção 4.6; e
(c) Conversões Roth feitas de acordo com a secção 4.7;
 ajustadas para quaisquer débitos ou créditos aplicáveis 

atribuíveis a tais contribuições, prorrogações ou conversões. 
O Administrador manterá um registo do investimento do 
Participante no contrato, ou seja, as Contribuições Roth orig-
inais, não ajustadas para débitos ou créditos, que ainda não 
tenham sido distribuídos. 

2.76 Conversão de Roth. Uma Conversão Roth, também 
referida como uma prorrogação no plano, é a conversão do 
saldo numa Conta que não uma Conta de Contribuição Roth 
para a Conta de Contribuição Roth. Esta conversão Roth não 
é uma contribuição, pelo que não está sujeita a quaisquer lim-
ites de contribuições de�nidas na secção 5. Uma Conversão 
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Roth está sujeita ao Código §402A(c)(4) e pode ser realizada 
de acordo com a secção 4.7.

2.77 Distribuição quali�cada Roth. Uma distribuição 
não tributável de uma Conta de contribuição Roth. As dis-
tribuições de uma Conta de contribuição Roth serão tributáveis 
ao Participante de acordo com o Código §402A e regulamen-
tos emitidos ao abrigo do mesmo. Para ser uma Distribuição 
Roth Quali�cada, geralmente, é necessário realizar uma dis-
tribuição de uma Conta de Contribuição Roth deve ser dis-
tribuído em ou após o último de:

(a) um dia que seja pelo menos cinco anos após o primeiro:
(i) o primeiro do ano em que a primeira Contribuição 

Roth ou a Conversão Roth foi feita para uma Conta de con-
tribuição Roth do Participante; ou

(ii) quando uma Contribuição Roth tiver sido celebrada 
no Plano, o primeiro do ano em que a primeira contribuição 
Roth foi feita à conta predecessora Roth a partir da qual tal 
Contribuição Roth foi colocada neste Plano; ou

(b) a data mais próxima especi�cada no Código §408A(d)
(2)(A).

2.78 Unidade de pagamento de salários. Qualquer uma 
das seguintes unidades associadas à Igreja Metodista Unida:

(a) Comissão da Conferência Geral, conforme especi�ca-
do no parágrafo ¶511 da Disciplina;

(b) uma Agência Geral;
(c) uma Conferência Jurisdicional;
(d) uma Conferência;
(e) uma junta, agência ou comissão de uma Conferência;
(f) uma Igreja local localizada numa Conferência; ou
(g) qualquer outra entidade para a qual um clérigo epis-

copal é nomeado.
2.79 Acordo de Redução Salarial. Um acordo entre um 

Participante e uma Unidade de pagamento de salários que es-
peci�que um montante ou percentagem da Compensação do 
Participante que será retido dos ganhos do Participante e que 
seja contribuído pelo Remetente para o Plano em nome do 
Participante como Contribuição do participante, que pode ser 
Contribuições antes do imposto, Contribuições após o impos-
to ou Contribuições Roth, conforme eleito pelo Participante.

2.80 Regra simpli�cada. Um meio de distribuição pro 
rata de contribuições pós-impostos, contribuições antes do 
imposto e débitos ou créditos aplicáveis ao mesmo, especi�-
cados nos regulamentos emitidos ao abrigo do Código §72.

2.81 Cônjuge. O marido ou esposa ou marido ou esposa 
sobreviventes de um Destinatário ou um Titular de conta que 
esteja legalmente casado com esse Destinatário ou Titular de 
conta, ou estava legalmente casado na data da morte desse 
Destinatário ou Titular de conta, ao abrigo das leis da juris-
dição onde o Destinatário ou Titular de conta reside ou re-
sidia. Não obstante o supracitado, o termo "Cônjuge" não 
incluirá o cônjuge por união de facto, mesmo em estados que 
reconhecem a união de facto.

2.82 Rescisão da Relação Conferencial. Um Participante 

que deixa de ser um membro de qualquer Conferência, inclu-
indo devido a:

(a) ser localizado com honra no âmbito do signi�cado do 
¶ 358 da Disciplina;

(b) ser localizado de forma administrativa no âmbito do 
signi�cado do ¶ 363.3 da Disciplina;

(c) retirada do Participante no âmbito do signi�cado do 
parágrafo ¶ 360 da Disciplina;

(d) devolução das suas credenciais ministeriais no âmbito 
do signi�cado dos ¶¶ 360.3 e 2719.2 da Disciplina;

(e) devolução da sua licença de Pastor local no âmbito do 
signi�cado do ¶ 320 da Disciplina;

(f) uma penalidade avaliada por um tribunal no âmbito do 
signi�cado do ¶ 2711.3 da Disciplina.

2.83 Participante com a�liação rescindida.
(a) Participantes. Uma pessoa que foi um Participante, 

mas que incorreu um Término da relação conferencial ou, no 
caso de um Membro provisório, Membro associado, membro 
a�liado no âmbito do signi�cado do ¶¶ 344.4, 369.1 ou 586.4 
da Disciplina, Pastor local ou Diácono em plena conexão 
(ou alguma combinação no caso de um clérigo que mude de 
classi�cação), que tenha incorrido Cinco anos sem registo de 
nomeação.

(b) Bispos. No caso de um ex-Bispo, uma pessoa que foi 
Participante, mas que se demitiu de acordo com o ¶ 408.4 
do Livro da Disciplina ou foi afastado de acordo com o  
¶¶ 2704.1, 2711.3 ou 2712 do Livro da Disciplina; consid-
erando, em qualquer caso, que esse Ex Bispo não volte a ser 
um clérigo diferente do estatuto de Bispo (e nesse caso o 
término basear-se-á na frase anterior desta).

(c) Clérigo não jurisdicional. Um Clérigo Não 
Jurisdicional que tenha deixado de ser Membro de todas as 
Conferências Centrais e da Igreja Metodista de Porto Rico 
sem se ter tornado membro de qualquer Conferência (ou de 
outro modo, coberto ao abrigo do Plano).

(d) Outros membros do clero. Uma Pessoa do clero de 
outra denominação ou Pessoa do clero de outra denominação 
metodista que foi classi�cado pelo Promotor do plano como 
tendo servido como membro descontinuado ou não apre-
sentando qualquer registo de Nomeação.

2.84 Licença temporária. Um estado para determinadas 
pessoas do clero que estão entre Nomeações dentro do signi�-
cado d ¶ 353,2c) da Disciplina.

2.85 Findo �duciário. O fundo ou fundos �duciários, 
incluindo o Fundo �duciário de pensões da Igreja Metodista 
Unida, estabelecidos para �nanciar os benefícios ao abrigo do 
Programa, conforme indicado na secção 1.5. O termo "Fundo 
�duciário" também inclui, conforme aplicável, qualquer con-
trato de seguros adquirido para �nanciar benefícios ao abrigo 
do Plano.
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2.86 Curador. A UMC Bene�t Board, Inc., uma sociedade 
sem �ns lucrativos do Illinois, ou qualquer entidade sucessora.

2.87 USERRA. A lei dos Direitos de Contratação e 
Recontratação de Serviços Uniformizados (Uniformed 
Services Employment and Reemployment Rights Act) de 
1994, incluindo benefícios de pensões fornecidos de acordo 
com o Código §414(u). As referências a "USERRA" incluem 
a Lei de Isenções Fiscais e de Assistência aos Rendimentos de 
Heróis de Guerra de 2008 ("Lei HEART", Heroes Earnings 
Assistance and Relief Tax Act) e pessoas abrangidas pela 
mesma, incluindo o reconhecimento de contribuições e 
benefícios devido ao abrigo da USERRA aos Participantes 
que são tratados como se tivessem voltado ao trabalho no dia 
anterior à morte ou incapacidade relacionada com o serviço 
militar, conforme indicado na Lei HEART.

2.88 Adquiridos. A porção não perdida de qualquer 
Conta ou benefício, excepto conforme indicado na secção 7.2.

SECÇÃO 3 - PARTICIPAÇÃO
3.1 Elegibilidade para participação. [Ver Anexo A] 
3.2 Determinação da elegibilidade. Mediante a re-

cepção das informações de inscrição do Patrocinador do 
Plano o Administrador irá aceitar essas informações como 
provas de elegibilidade para a sua participação no Plano. No 
entanto, o Administrador poderá periodicamente realizar uma 
auditoria dessas informações ou obter informações adiciona-
is, que poderão resultar na determinação de inelegibilidade 
para um Participante ou na determinação de elegibilidade 
para um não Participante. O Administrador tem a autorização 
�nal para determinar a elegibilidade de qualquer Membro do 
clero. Essa determinação será feita em conformidade com as 
disposições do Plano e do Acordo de adopção e serão conclu-
sivas e vinculativas para todas as pessoas.

3.3 Cessação e Reinício da Participação.
(a) Cessação da Participação. Um Participante que rece-

be uma distribuição da totalidade do seu Saldo de contra ao 
abrigo do Plano e que já não se quali�ca em relação ao dis-
posto na secção 3.1 deixará de ser um Participante no Plano.

(b) Reintegração. Uma pessoa descrita na subsecção (a) que 
se quali�car novamente em relação ao disposto na secção 3.1 
será novamente um Participante com direito a Contribuições.

(c) Regressar à cobertura. Se um Participante deixar de 
se quali�car  mas não receber uma distribuição do seu Saldo 
de contra ao abrigo do Plano e se requali�car em relação 
a essas Secções, o Participante terá novamente direito a 
Contribuições, ao abrigo do Plano, mas não terá direito a re-
ceber distribuições ao abrigo do Plano (excepto na medida em 
que se quali�car em relação à secção 8.2), mesmo relativa-
mente a montantes a que teria direito quando deixou anterior-
mente de se quali�car em relação à secção 3.1.

(d) Transferência. Um Participante que se trans�ra de 
uma Conferência (ou outro Patrocinador do plano) para out-
ra (ou que de outra forma se trans�ra, ao abrigo dos ¶¶ 346 
ou 347 do Livro de Disciplina, de tal forma a estar abran-
gido pelo Plano antes e após a transferência) sem qualquer 
Pausa no Serviço irá permanecer um Participante, mas o seu 

Patrocinador do plano irá mudar da primeira Conferência (ou 
outro Patrocinador do plano) para a segunda, na data em que 
o Participante é nomeado para a segunda.

3.4 Omissão de Clérigo Elegível. Se, em qualquer Ano 
do Plano, um Membro do clero que deveria ter sido incluído 
como Participante no Plano for erradamente omitido da par-
ticipação e se a descoberta de tal omissão não for feita até 
que uma ou mais Contribuições do seu Patrocinador de Plano 
tenham sido feitas, ou se devam ser devidas, para esse Ano 
do plano, o Patrocinador do plano corrigirá essa omissão fa-
zendo uma ou mais contribuições de substituição, sujeitas a 
quaisquer limitações ao abrigo do Código §415. Além disso, 
o Patrocinador do plano contribuirá com os ganhos imputados 
sobre as contribuições de substituição com base numa taxa 
�xa de juros ou nos ganhos projectados, conforme estabele-
cido pelo Administrador, de caso para caso ou de tempos em 
tempos, creditados a partir da data de vencimento especi�cada 
pelo Administrador até à Data de contabilização em que as 
contribuições de substituição foram efectivamente creditadas. 
Para além disso, o Patrocinador do plano está sujeito a um ou 
mais encargo(s) administrativo(s) ao abrigo da secção 10.7(c). 

3.5 Inclusão de pessoa não elegível. Se, em qualquer Ano 
do plano, uma pessoa que não deveria ter sido incluída como 
um Participante no Plano for erradamente incluída e a desc-
oberta dessa inclusão incorrecta não for feita até terem sido 
efectuadas uma ou mais Contribuições para o Ano do Plano 
em relação a essa pessoa, quaisquer Contribuições irão consti-
tuir um erro para o Ano do Plano no qual as Contribuições são 
feitas e serão devolvidas ao Patrocinador do Plano (ajustadas 
em relação a quaisquer ganhos ou perdas) se se quali�car ao 
abrigo da Secção 12.3(a). As Contribuições erradas que não 
se quali�cam ao abrigo da Secção 12.3(a) serão permanente-
mente anuladas e utilizadas pelo Administrador para custear 
as despesas administrativas do Plano.

3.6 Opção de não participação. Sujeita ao consentimen-
to do seu Patrocinador do plano, um membro do clero elegível 
que é um Pastor local estudante (com o signi�cado dos parágra-
fos ¶¶ 318 e 318.3 ou 318.4 do Livro de Disciplina) ou que foi 
nomeado a Tempo parcial pode optar voluntariamente por não 
participar em todo o Programa, através de um aviso por escri-
to enviado ao Patrocinador do plano, com antecedência de no 
máximo 60 dias após a data efectiva dessa eleição, que pode 
ser efectuada de qualquer forma aceitável pelo Administrador. 
Como resultado dessa eleição, as Contribuições não serão 
efectuadas relativamente ao Membro do clero elegível en-
quanto essa eleição estiver em vigor. O Membro do clero 
elegível pode revogar essa eleição a qualquer altura, enquanto 
o Membro do clero for elegível para ser Participante, mas as 
Contribuições anteriores relacionadas a períodos durante os 
quais a eleição esteve em vigor não serão ganhas ou serão per-
manentemente con�scadas. Se esse Membro do clero já tiver 
um Saldo de conta no Plano, a opção de não participação não 
irá afectar o Saldo de conta ou as Contribuições já efectuadas 



530  DCA Edição Avançada

ao Plano ou o direito do Participante de direccionar o investi-
mento desse Saldo de conta.

SECÇÃO 4 - MONTANTE E DISTRIBUIÇÃO DE 
CONTRIBUIÇÕES.

4.1 Contribuições do Patrocinador do Plano. [Ver 
Anexo A] 

4.2 Contribuições dos Participantes.
(a) Contribuições dos Participantes. Numa base mensal 

ou mais frequente, cada Remetente contribuirá para a Conta 
adequada, ao abrigo da secção 6.1, em nome de cada um dos 
seus Participantes, que se quali�que ao abrigo da secção 3.1:

(i) Acordo de Redução Salarial. O montante ou percent-
agem da Compensação do Participante (num incremento 
aceitável para o Administrador) que esse Participante escol-
he para contribuir para o Plano da sua Compensação num 
Acordo de Redução de Salário, ou outra forma de eleição, 
conforme seja aceitável para o Administrador, em uma ou 
mais das seguintes formas:

(A) como Contribuições antes de impostos;
(B) Contribuições depois dos impostos; ou
(C) como Contribuições Roth para a Conta de con-

tribuição de Roth do Participante de acordo com a subsecção 
(e) abaixo

conforme especi�cado pelo Participante no referido 
Acordo de Redução de Salário; ou

(ii) Inscrição automática. [Ver Anexo A] 
Um Participante pode alterar o montante ou a percenta-

gem das Contribuições dos Participantes em qualquer momen-
to mediante noti�cação razoável ao Administrador (incluindo 
suspender e reiniciar essas Contribuições do Participante) 
submetendo um Acordo de Redução Salarial revisto ou outra 
forma de eleição aceitável para o Administrador. 

[Ver Anexo A]
(b) Contribuições de recuperação de 15 anos. Além 

das Contribuições descritas na subsecção (a) acima, um 
Participante que se quali�ca pode efectuar Contribuições de 
recuperação de 15 anos de acordo com o seguinte:

(i) Elegibilidade. Um Participante que se quali�que ao abri-
go da secção 3.1 será considerado como tendo Contribuições 
de Acompanhamento de 15 Anos na medida prevista nesta 
secção (e sujeito às outras disposições do Plano) se:

(A) ele ou ela:
(I) é elegível para efectuar Contribuições antes do impos-

to ou Roth, ao abrigo da subsecção (a) em algum momento 
durante um Ano do Plano para o qual se considera que fez 
Contribuições de recuperação de 15 anos; e

(II) tenha, no �nal desse Ano do Plano (ou o período adi-
cional que possa ser permitido ao abrigo da secção 5.2(b)), 
feito todas as Contribuições antes do imposto e Roth que pos-
sa fazer para esse Ano do Plano, nos termos da secção 5.2(a), 
conforme limitado por outras disposições do Plano; e

(B) no primeiro dia desse Ano do Plano, ele ou ela tem 
pelo menos 15 anos de Serviço de Recuperação de 15 Anos.

 (ii) Efectuar Contribuições de recuperação de 15 anos.
(A) Opção considerada. Cada Participante que se quali�que 

ao abrigo do parágrafo (b)(i) acima será considerado como ten-
do feito uma opção para ter uma parte da sua Compensação con-
tribuída para o Plano como Contribuições de Acompanhamento 
de 15 Anos, na medida em que as Contribuições antes do impos-
to e/ou Contribuições Roth excedam o limite na secção 5.2(a) 
(ou seja, o limite do Código §402(g)), até ao limite aplicável 
especi�cado no parágrafo (b)(ii)(B) abaixo. A opção para 
efectuar Contribuições de acompanhamento de 15 anos é au-
tomática e é activada nas condições especi�cadas nesta secção. 
Um Participante pode não optar especi�camente por fazer 
Contribuições de Recuperação de 15 Anos.

(B) Limite de contribuição. As Contribuições de 
Recuperação de 15 Anos podem ser efectuadas em qualquer 
montante em dólares ou percentagem da Compensação do 
Participante, desde que as Contribuições de Recuperação de 
15 Anos para qualquer Ano do Plano não possam exceder o 
mínimo de entre:

(I) $3.000;
(II) $15.000 menos a Soma Agregada de Recuperação de 

15 Anos do Participante; ou
(III) a diferença entre:
(1) $5.000 vezes os anos de serviço calculados ao abrigo 

do parágrafo (b)(i)(B) acima; menos
(2) a soma das Contribuições antes do imposto e 

Contribuições Roth realizadas anteriormente relativamente 
aos anos de serviço calculados ao abrigo do parágrafo (b)(i)
(B) acima.

Não obstante o supracitado, as Contribuições de 
Recuperação de 15 Anos, realizadas juntamente com todas as 
outras Contribuições em nome de um Participante num Ano 
do Plano não podem exceder os limites da secção 5.1(a) (ou 
seja, o limite do Código §415(c)).

(C) Contabilidade. As Contribuições de recuperação de 
15 anos irão reter o seu carácter como Contribuições antes do 
imposto e/ou Contribuições Roth e serão contabilizadas, re-
spectivamente, numa Conta de contribuição antes do imposto 
e/ou Conta de contribuição Roth. Mas as Contribuições de 
recuperação de 15 anos serão também contabilizadas separa-
damente no Montante Agregado de Recuperação de 15 anos 
de cada Participante com o objectivo de determinar o agrega-
do de todas as Contribuições de recuperação de 15 anos efec-
tuadas para um Participante em todos os anos anteriores. A 
Soma Agregada de Recuperação de 15 Anos do Participante 
irá também re�ectir quaisquer contribuições efectuadas antes 
da Data de Entrada em Vigor deste Plano ou feitas fora deste 
Plano, na medida do que for conhecido pelo Administrador e/
ou conforme especi�cado em regulamentos, que possam ser 
tidos em conta ao abrigo do Código §402(g)(7)(A)(ii) ou (iii).

(D) Contribuição Correspondente. Um Participante irá 
reter quaisquer Contribuições correspondentes feitas em con-
ta das Contribuições antes do imposto e/ou Contribuições 
Roth que tenham sido consideradas Contribuições de recu-
peração de 15 anos.
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(c) Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos. 
Além das Contribuições descritas na subsecção (a) acima, um 
Participante que se quali�ca pode efectuar Contribuições de re-
cuperação para a idade de 50 anos de acordo com o seguinte:

(i) Elegibilidade. Um Participante que se quali�que ao abri-
go da secção 3.1 será considerado como tendo Contribuições 
de recuperação para a idade de 50 anos na medida prevista nes-
ta secção (e sujeito às outras disposições do Plano) se:

(A) ele ou ela:
(I) é elegível para efectuar Contribuições antes do impos-

to ou Roth, ao abrigo da subsecção (a) em algum momento 
durante um Ano do Plano para o qual se considera que fez 
Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos; e

(II) tenha, no �nal desse Ano do Plano (ou o período adi-
cional que possa ser permitido ao abrigo da secção 5.2(b)), 
feito todas as Contribuições antes do imposto e Roth que pos-
sa fazer para esse Ano do Plano, nos termos da secção 5.2(a), 
conforme limitado por outras disposições do Plano; e

(B) espera-se que até ao último dia desse Ano do Plano, 
tenha atingido pelo menos 50 anos (sem considerar se sobre-
vive ou permanece no emprego até ao seu 50.º aniversário ou 
até ao �nal do Ano do Plano).

 (ii) Efectuar Contribuições de recuperação para a idade 
de 50 anos.

(A) Opção considerada. Sujeito às limitações da sub-
secção (d) abaixo, cada Participante que se quali�que ao abri-
go do parágrafo (b)(i) acima será considerado como tendo 
feito uma opção para ter uma parte da sua Compensação con-
tribuída para o Plano como Contribuições de recuperação para 
a idade de 50 anos, na medida em que as Contribuições antes 
do imposto e/ou Contribuições Roth excedam os limites em:

(I) Secção 5.2(a) (ou seja, o limite do Código §402(g)); ou
(II) Código §415(c)(1)(A);
em qualquer ou ambos os casos até ao limite aplicável es-

peci�cado no parágrafo (c)(ii)(B) abaixo. A opção para efec-
tuar Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos 
é automática e é activada nas condições especi�cadas nesta 
secção. Um Participante pode não optar especi�camente por 
fazer Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos. 
As Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos sus-
pensas em qualquer Ano do Plano não podem ser tornadas 
retroactivas para ou em relação a outro Ano do Plano.

(B) Limite de contribuição. As Contribuições de recuper-
ação para a idade de 50 anos podem ser efectuadas em qualquer 
montante em dólares ou percentagem da Compensação do 
Participante, desde que as Contribuições de recuperação para 
a idade de 50 anos para qualquer Ano do Plano não possam 
exceder os limites da secção 5.2(a)(iii).

(C) Contabilidade. As Contribuições de recuperação para 
a idade de 50 anos irão reter o seu carácter como Contribuições 
antes de impostos e/ou Contribuições Roth e serão contabili-
zadas, respectivamente, numa Conta de contribuição antes do 
imposto e/ou Conta de contribuição Roth.

(D) Contribuição Correspondente. Um Participante irá 
reter quaisquer Contribuições correspondentes feitas em 

conta das Contribuições antes de impostos e/ou Contribuições 
Roth que tenham sido consideradas Contribuições de recu-
peração para a idade de 50 anos.

(iii) Aplicabilidade das limitações do código. Não obstan-
te qualquer disposição no Plano em contrário, as Contribuições 
de recuperação para a idade de 50 anos não serão consideradas 
em consideração ao abrigo do Código §§401(a)(30), 402(g) 
ou 415(c)(1)(A) (ou qualquer disposição deste Plano que im-
plemente quaisquer disposições, tais como as secções 5.1(a), 
5.2 (excluindo a secção 5.2(a)(iii)) e 5.3). Além disso, o Plano 
não será tratado como incumprimento do Código §§401(a)
(4), 410(b) ou 416 do Código por motivo da realização das 
Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos.

d) Pedido de contribuição de recuperação. Se um 
Participante for considerado como tendo contribuído com 
Contribuições de recuperação de 15 anos e Contribuições 
de recuperação para a idade de 50 anos, as Contribuições 
de recuperação de 15 anos serão tratadas como tendo sido 
feitas primeiro na medida permitida ao abrigo da subsecção 
(b) acima, e depois das Contribuições de recuperação para a 
idade de 50 anos para quaisquer Contribuições de recuper-
ação restantes, na medida permitida na subsecção (c) acima.

(e) Contribuições Roth. As Contribuições de Roth, caso 
existam, serão feitas ao abrigo da subsecção (a)(i)(C) de acor-
do com o seguinte:

(i) Opção irrevogável. Um Participante deve optar por 
designar determinadas Contribuições do Participante irrevo-
gavelmente como Roth Contribuições. Não podem ser recar-
acterizados mais tarde como contribuições depois de impos-
tos ou antes de impostos. Um Participante pode, no entanto, 
alterar prospectivamente a sua opção de iniciar, parar ou al-
terar a proporção das suas Contribuições que são designadas 
como Contribuições Roth.

ii) Diferimento Electivo. As Contribuições Roth serão 
consideradas diferimentos electivos dentro do signi�cado do 
Código §402(g)(3)(C).

(iii) Conta de contribuição Roth. As Contribuições Roth 
serão efectuadas para uma Conta de contribuição Roth, que 
será mantida separadamente de outras Contas. O Administrador 
manterá um registo do investimento do Participante no contra-
to, ou seja, as Contribuições Roth originais, não ajustadas para 
débitos ou créditos, que ainda não tenham sido distribuídos. 

 (iv) Primeira contribuição Roth. Para determinar quando 
ocorre uma Distribuição Quali�cada Roth, o Administrador 
irá estabelecer e manter um registo do que ocorrer mais cedo 
de entre:

(A) o ano em que a primeira Contribuição Roth ou a 
Conversão Roth foi feita para uma Conta de contribuição 
Roth do Participante; ou

(B) quando uma Contribuição Roth tiver sido celebrada 
no Plano, o ano em que a primeira contribuição Roth foi feita 
à conta predecessora Roth a partir da qual tal Contribuição 
Roth foi colocada neste Plano; ou

4.3 Distribuição e Depósito de Contribuições. Todas 
as Contribuições serão encaminhadas para o Administrador 
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pelo Remetente  o mais rapidamente possível, mas nunca 
posteriormente à Data especi�cada pelo Administrador. O 
Administrador irá depositar as Contribuições no Fundo �-
duciário assim que possível após as receber. Cada parte das 
Contribuições do Participante será distribuída para a Conta 
adequada do Participante a partir da Data de contabilidade 
coincidente com ou a data a seguir ao seu depósito no Fundo 
�duciário. 

4.4 Contribuições tardias. Se um Remetente não �zer 
uma Contribuição para o Plano em nome de um Participante 
até à Data de vencimento, o Patrocinador do Plano ou outro 
Remetente irão efectuar essa Contribuição tardia assim que pos-
sível, juntamente com os ganhos em falta dessa Contribuição 
tardia em conformidade com quaisquer programas de cor-
recção de Serviços de receita �scal, creditados a partir do dia 
posterior à Data de vencimento até à Data de contabilidade 
em que essa Contribuição foi realmente creditada na Conta 
do Participante. A Unidade de pagamento de salários tem a 
responsabilidade inicial de efectuar tais Contribuições tardias 
e de ganhos imputados ao Administrador, mas se a Unidade de 
pagamento de salários não conseguir remeter tais montantes 
dentro do prazo estipulado pelo Administrador, o Patrocinador 
do Plano tem de remeter esses montantes em vez disso (�can-
do assim com o direito de cobrar esses montantes à Unidade de 
pagamento de salários como reembolso). Quaisquer serviços 
especiais fornecidos pelo Administrador em ligação com esta 
secção estão sujeitos aos encargos adicionais mencionados 
na secção 10.7(c). Se houver contribuições com mais de dois 
meses de atraso, o administrador pode obrigar ao pagamento 
levando o assunto para Conselho Judicial ou, por qualquer out-
ro meio, o Administrador pode optar por prosseguir.

4.5 Participantes não-elegíveis. Se um Participante deix-
ar de se quali�car ao abrigo da secção 3.1, se encontrar numa 
Licença de ausência não paga (excepto de outra forma exigi-
do ao abrigo da secção 12.9 (em relação ao USERRA) ou lei 
aplicável), estiver suspenso do seu emprego sem pagamento 
ou �car sem receber Compensação durante um mês por uma 
razão não abrangida pela secção 3.1, mas não se reformou nem 
terminou a sua relação com a Conferência, então por qualquer 
determinado período de tempo, não serão creditadas quaisquer 
Contribuições não correspondentes nas Contas do participante. 

4.6 Prorrogações no Plano.
(a) Regra geral. Um Titular de conta elegível que se qual-

i�que ao abrigo da subsecção (b) abaixo pode, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos pelo Administrador e sujeito 
a quaisquer limitações impostas ao abrigo do Código, transi-
tar para a Conta de prorrogação do titular de conta elegível na 
parte do Plano ou na totalidade de uma Distribuição elegível 
de prorrogações recebida por esse Titular de conta elegível a 
partir de:

(i) Código §403(b)(1) contrato de anuidade;
(ii) Código de transmissão do código §403(b)(7);
(iii) Código §403(b)(9) conta de rendimentos de reforma;

(iv) Código §401(a) plano quali�cado (incluindo planos 
§401(k));

(v) Código §457(b) plano governamental;
(vi) Código §408(a) conta de reforma individual (mas 

não incluindo valores após impostos); e
(vi) Código §408(a) conta de reforma individual (mas 

não incluindo valores após impostos); e
incluindo montantes que são:
(1) contribuições antes de impostos (e receitas sobre as 

mesmas);
(2) contribuições após impostos efectuadas ao outro pla-

no (e ganhos sobre as mesmas), mas não incluindo tais pror-
rogações de uma IRA;

(3) Contribuições Roth (e receitas sobre as mesmas) ao 
abrigo do Código §402A feito ao outro plano, desde que tais 
prorrogações sejam:

(A) adicionadas a essa Conta de Contribuição Roth 
elegível; ou

(B) contabilizadas em separado, como contribuições 
Roth na Conta de prorrogações do titular de conta elegível; e

(4) Contribuições do Patrocinador do Plano ou da enti-
dade patronal (e receitas sobre as mesmas);

desde que a Distribuição Elegível de Prorrogações seja 
paga ao Plano como um prorrogado directo ou no prazo de 60 
dias após a recepção da Distribuição Elegível de Prorrogações 
por esse Titular de Conta elegível, ou a data posterior con-
forme permitido ao abrigo do Código. Não obstante o que 
precede, não será permitido uma prorrogação para o Plano 
quando esta não for permitida ao abrigo do Código.

b) Elegibilidade para prorrogação. Para efeitos da sub-
secção (a) acima, o termo “Titular de conta elegível” inclui:

(i) um Participante ou Participante com a�liação rescin-
dida;

(ii) um Participante Reformado; e
(iii) Cônjuge sobrevivente ou Bene�ciário Alternativo de 

qualquer Participante,
desde que o saldo total da Conta de um Titular de conta 

que seja um Participante com a�liação rescindida seja de pelo 
menos $5 000 após a conclusão do processo de prorrogação.

4.7 Conversões de Roth. As Conversões Roth, se exist-
irem, estarão disponíveis de acordo com o seguinte: 

(a) Data de Entrada em Vigor. As Conversões Roth não 
estarão disponíveis ao abrigo do Plano até à data, se houver, 
em que o Administrador decidir implementá-las através de 
uma regra escrita anunciada aos Patrocinadores do Plano. 

b) Titulares de conta elegíveis. Apenas os Participantes, 
Participantes com a�liação rescindida, Bene�ciários que 
sejam Cônjuges sobreviventes de um Participante ou 
Participante com a�liação rescindida, e Bene�ciários alterna-
tivos que sejam Cônjuge ou ex-cônjuge de um Participante ou 
Participante com a�liação rescindida, são elegíveis para fazer 
uma Conversão Roth. 

c) Montantes elegíveis. Todos os montantes detidos em 
Contas estabelecidas para Titulares de conta que não são a 
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Conta de contribuições Roth, quer sejam distribuíveis ou 
não, são elegíveis para serem convertidos na Conta de con-
tribuições Roth através de uma Conversão Roth. 

(d) Opção irrevogável As opções para fazer uma 
Conversão Roth, que será feita da forma determinada pelo 
Administrador, são irrevogáveis. 

e) Regras e políticas aplicáveis. As Conversões Roth 
podem estar sujeitas às regras escritas estabelecidas pelo 
Administrador, a seu critério.

SECÇÃO 5 - Limites das contribuições
5.1 Limite sobre as adições anuais. 
(a) Limitação. Não obstante quaisquer outras disposições 

do Plano, “adições anuais”, conforme de�nidas pelo Código 
§415(c)(2), que são atribuídas à Conta de um Participante por 
qualquer ano de limitação (que, para o Plano, o Ano do pla-
no) cumprirá o Código §415(c) e os regulamentos emitidos 
ao abrigo, incluindo, mas não se limitando às limitações es-
peciais para planos da igreja ao abrigo do Código §415(c)
(7) e dos ajustes de acordo com o Código §415(d), e o Plano 
serão interpretadas em conformidade. As disposições dess-
es Códigos e Regulamentações são incorporadas por esta 
referência e irão controlar qualquer disposição neste Plano 
que seja inconsistente com as mesmas. Na medida em que 
tais Regulamentações prevêem quaisquer opções ou métodos 
alternativos de cumprimento não abordados especi�camente 
no Plano, o Administrador terá a autoridade para prever tais 
opções ou métodos alternativos de cumprimento. 

b) Secção 415 Compensação. Para efeitos desta secção 
5.1 e Código §415(c), a compensação de um Participante será 
baseada na de�nição de compensação estabelecida nos regu-
lamentos §1.415(c)-2(d)(2). 

(c) Correcção de Adições anuais excessivas. Se o mon-
tante de outra forma afectável à Conta de um Participante, ou 
relativamente a um Participante em qualquer outro Plano de 
contribuição de�nida do Código §403(b) descrito na secção 
5.1(d) abaixo, num Ano de Plano exceder a limitação pre-
scrita na 5.1(a) acima, o montante em excesso será corrigido 
assim que for praticável, de acordo com qualquer programa 
de correcção aplicável da Receita Federal; ou, se houver um 
con�ito na aplicação deste Plano e de outro plano, então de 
acordo com o plano com a menor quantidade de contribuições 
do patrocinador do plano; ou, se o anterior não corrigir o ex-
cesso de acréscimos anuais, então em conformidade com uma 
política escrita estabelecida pelo Administrador. 

(d) Agregação de planos. No âmbito desta secção, to-
dos os planos de contribuição de�nidos ao abrigo do Código 
§403(b), e todas as Compensações código §415 de qualquer 
Patrocinador do Plano ou dos seus A�liados (ou seja, aque-
les que devem ser agregados ao Patrocinador do Plano para 
�ns do Código §415(c)), quer esses planos tenham terminado 
ou não, devem ser agregados e/ou tratados como um plano 
de contribuições de�nido. Se o limite da subsecção (a) for 

excedido, as adições anuais tiverem que ser limitadas, mais de 
um plano é agregado e se as disposições desta secção não es-
peci�carem quais adições anuais devem ser limitadas, então 
as adições anuais para um plano com um montante inferior de 
contribuições do plano do Patrocinador serão limitadas relati-
vamente a um plano com montante superior de contribuições 
do Patrocinador do plano.

5.2 Limite sobre Contribuições de Redução Salarial.
(a) Limitação. O montante total de Contribuições antes de 

impostos e Roth efectuadas em nome de qualquer Participante 
ao abrigo deste Plano, mais o montante total de diferimen-
tos electivos de pré-impostos e Roth realizados em nome do 
Participante ao abrigo de qualquer outro plano descrito nos 
§§401(k), 402(h)(1)(B), 402A and 403(b) do Código em 
qualquer ano civil não excederá um montante igual ao limite 
do parágrafo (a)(i) abaixo, como aumento, se de todo, pelas 
disposições dos parágrafos (a)(ii) e (iii) abaixo.

(i) Limite padrão. O limite deste parágrafo (a)(i) é de 
$19 000 ou o montante maior tal como pode ser fornecido ao 
abrigo do Código §402(g) para os Anos do Plano após 2019.

Cada Participante é responsável por alertar o 
Administrador ou o Patrocinador do plano de quaisquer out-
ras contribuições que possam ter sido feitas em seu nome em 
qualquer outro plano desse ano civil.

(ii) Contribuições de recuperação de 15 anos. Um 
Participante que se quali�que ao abrigo da secção 4.2(b) ou 
Código §402(g)(7) ou regulamentos nele previstos pode fazer 
Contribuições de recuperação de 15 anos na medida do pre-
visto na secção 4.2(b), como um aumento ao limite máximo 
do parágrafo (a)(i) acima.

(iii) Contribuições de recuperação para a idade de 50 
anos. Um Participante que:

(1) se quali�ca ao abrigo da secção 4.2(c) acima ou 
Código §414(v) ou regulamentos relacionados com o mesmo; 
e

(2) fez todas as Contribuições de recuperação de 15 anos 
para as quais ele ou ela é elegível ao abrigo do parágrafo (a)
(ii) acima

puder efectuar Contribuições de recuperação para a idade 
de 50 anos na medida do previsto na secção 4.2(c), não ob-
stante os limites do parágrafo (a)(i) acima, até ao menor de:

(A) $6 000 conforme ajustado para alterações no custo 
de vida conforme previsto no Código §414(v)(2)(C) durante 
anos após 2019; ou

(B) A compensação do Código §415 do Participante para 
o Ano do Plano, descrita na secção 5.1(b) acima, menos a 
soma das suas contribuições efectuadas nos parágrafos (a)(i) 
e (ii) acima.

(b) Noti�cação e distribuição do Excesso. No caso de 
um Participante que participa noutro plano ou planos ou nos 
casos em que o Administrador não tenha conhecimento de 
que o Participante tem excedido os limites da subsecção (a) 
acima, se o Participante informa o Administrador até ao dia 
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15 de Abril do ano civil seguinte (ou até uma data anterior 
que o Administrador possa estabelecer) que a limitação da 
subsecção (a) acima foi excedida para qualquer ano civil, e 
especi�ca ao montante das Contribuições antes de impostos 
ou Contribuições Roth que poderão ser caracterizadas como 
Contribuições de recuperação para a idade de 50 anos (no 
caso de um Participante elegível nos termos da secção 4.2(c)) 
ou que deva ser distribuído a partir do Plano para satisfazer 
tal limitação, tal montante será assim requali�cado (até aos 
limites da secção 4.2(c) e subsecção (a) acima) ou distribuí-
do ao Participante, não obstante qualquer outra limitação 
nas distribuições contidas neste Plano. O montante que de-
verá ser distribuído ao abrigo desta secção será reduzido por 
qualquer montante previamente distribuído para satisfazer o 
Código §415(c) e não incluirá ganhos ou perdas do Período 
de Diferença.

c) Distribuições durante o ano. Se o aviso for recebido 
ou considerado recebido dentro do ano civil para o qual a lim-
itação é excedida, a distribuição necessária irá, se possível, 
ser feita de Contribuições antes de impostos ou Contribuições 
Roth já recebidas e antes do �nal desse ano, e será designada 
como uma distribuição de excessos de Contribuições antes de 
impostos ou Contribuições Roth.

d) Distribuições após o �nal do ano. Se o aviso for rece-
bido ou considerado recebido após o �nal do ano civil, ou a 
distribuição necessária não puder ser realizada antes do �nal 
do ano civil, a distribuição necessária será efectuada até 15 de 
Abril do ano civil seguinte e incluirá o rendimento atribuível 
a essa distribuição (conforme determinado na subsecção (e) 
abaixo), mas não incluirá ganhos ou perdas do Período de 
Diferença. O montante total do capital distribuído será incluí-
do no rendimento tributável do Participante para o ano civil 
no qual a franquia ocorreu e os rendimentos serão taxados 
no ano distribuído. Se a distribuição necessária não puder ser 
efectuada até 15 de Abril do ano civil seguinte, será tratada de 
acordo com os regulamentos aplicáveis.

e) Alocação de Rendimentos. Para efeitos da subsecção 
(d) acima, o Administrador pode utilizar qualquer método 
razoável para atribuir rendimento por qualquer ano, desde 
que esse método não viole o Código §401(a)(4) (conforme 
aplicável), seja aplicado de forma consistente a todas as dis-
tribuições e Participantes do ano, e é o método utilizado para 
atribuir rendimento às Contas em geral.

SECÇÃO 6 - INVESTIMENTOS E CONTABILIDADE 
DO PLANO

6.1 Contas de Participantes. O Administrador irá esta-
belecer e manter uma Conta de contribuições correspondentes 
em nome de cada Titular de conta a quem sejam atribuídas 
Contribuições correspondentes no âmbito do Plano ou que 
resultem de tais montantes. Essas Contas podem incluir o se-
guinte:

(a) As Contas de Contribuição do Patrocinador do plano, 
que mantêm as Contribuições do Patrocinador do plano, po-
dem incluir o seguinte:

(i) Conta de contribuição não correspondente;
(ii) Conta de Contribuição Correspondente; e
(iii) quaisquer outras Contas de Contribuições do 

Patrocinador do Plano que o Administrador possa escolher 
estabelecer.

[Ver Anexo A] 
 (b) As Contas de Contribuição dos Participantes podem 

incluir o seguinte:
(i) Conta de Contribuição Antes de Impostos;
(ii) Conta de Contribuição Após Impostos;
(iii) Conta de contribuição Roth;
(iv) Conta de Prorrogação; e
(v) quaisquer outras Contas de Contribuições do 

Participante que o Administrador possa escolher estabelecer.
(c) Contas de Propósito Especial, que podem, mas 

não precisam de, conter alguns ou todos os Saldos de 
Conta noutras Contas, incluindo Contas de Contribuição 
do Patrocinador do Plano e/ou Contas de Contribuições de 
Participante.

Cada Conta representa o montante total de Contribuições 
atribuíveis a essa Conta, ajustada para quaisquer débitos e 
créditos aplicáveis, todos em conformidade com as regras e 
procedimentos contabilísticos geralmente aplicáveis estabe-
lecidos ocasionalmente pelo Administrador. A manutenção 
dos Saldos de conta separados não exige a segregação física 
dos bens do plano em relação a qualquer Conta. As contas 
podem sobrepor-se umas às outros, de tal modo que os da-
dos fornecidos podem ser classi�cados simultaneamente em 
mais do que um tipo de Conta aplicável. As contas mantidas 
abaixo representam os interesses dos Titular de contas "no 
Plano e Con�ança e servem como registros de contabilidade 
para auxiliar o administrador na administração do Plano. O 
Administrador pode criar, agregar, desagregar ou descon-
tinuar qualquer Conta ou Contas, como melhor serve a con-
veniência do Administrador, desde que cada Saldo de conta 
do Titular de conta seja contabilizado enquanto tal Saldo de 
conta for devido ao abrigo dos termos do Plano. Qualquer 
referência no Plano a uma "Conta" ou "Saldo de conta" de um 
Titular de conta refere-se a todos os montantes creditados nas 
contas mantidas em nome do titular da conta, sob o Plano a 
menos que o contexto imponha uma interpretação diferente.

6.2 Contabilidade de Fundos Separados.
(a) Método de contabilidade. À medida que o Fundo é 

dividido em fundos separados, incluindo os fundos estabele-
cidos nos termos da secção 6.3, os juros indivisos da conta de 
cada Titular de conta, em cada fundo serão de�nidos de acor-
do com os métodos contabilísticos especi�cadas no contrato 
do Fundo, o acordo de gestão de investimentos, contrato de 
seguro, o acordo de custódia, ou outro documento em que tal 
fundo é mantido. 
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(b) Contas de titulares de conta individuais. Não obstante o 
supracitado, se qualquer parte do Fundo Fiduciário for investido 
num fundo que permita que os juros de cada Titular de conta no 
fundo sejam contabilizados como uma conta separada, todas as 
Contribuições, distribuições e lucros serão contabilizados à me-
dida em que forem recebidos, desembolsados ou ganhos.

6.3 Investimento de Contas.
(a) Auto-direção. Sujeito à subsecção (b) abaixo, os 

Titulares de conta têm o direito de direccionar o investimento 
das suas contas neste Plano entre qualquer um ou a combi-
nação de tais fundos de investimento como os oferecidos para 
o efeito pelo Administrador periodicamente. O Administrador 
pode sujeitar este direito a regras e limitações razoáveis, inclu-
indo a obrigação de direccionar saldos de contas de múltiplos 
planos auto-direccionados da mesma forma, como se fossem 
um saldo de conta combinado. Se o Administrador oferecer 
LifEstage Investment Management, os Titulares de conta 
podem também eleger a LifEstage Investment Management 
para direccionar os seus Saldos de Conta de acordo com as 
regras estabelecidas pelo Administrador.

(b) Investimentos obrigatórios e prede�nidos. O 
Administrador irá estabelecer um procedimento escrito para 
regular os investimentos de um Titular de conta ao abrigo do 
Plano, incluindo especi�car:

(i) um fundo ou fundos de investimento prede�nido; ou
(ii) que a LifEstage Investment Management irá investir 

o Saldo da Conta do Titular de Conta
quando o Titular de conta opta por não direcionar o in-

vestimento do Saldo da conta ou se escusa de direccioná-lo, 
conforme permitido na subsecção (a) acima. [Ver Anexo A] 

c) Assistência de investimento. O Administrador pode 
(mas não deve) oferecer assistência de investimento a alguns 
ou todos os Titulares de conta que possam assumir a forma de 
aconselhamento pro�ssional por parte de indivíduos, por um 
programa computorizado (incluindo a LifEstage Investment 
Management), ou outros meios que defendam titulares de 
conta ou direccionem o investimento das suas contas. Essa 
assistência de investimento pode ser oferecida numa opção de 
opt-in, auto-exclusão ou prede�nida, embora os Participantes 
mantenham o direito de autodirectividade de investimento es-
peci�cada na subsecção (a) acima. Se o Administrador ofere-
cer essa assistência de investimento, nem o Administrador, 
nem o Administrador Legal, nem qualquer Patrocinador do 
plano, nem qualquer Unidade de pagamento de salários serão 
responsáveis pelos resultados de qualquer assistência forneci-
da por essa entidade que ofereça assistência de investimento. 
O único recurso de cada Titular de conta será exercer o seu di-
reito de direccionar o investimento das suas próprias Contas, 
conforme permitido pela subsecção (a) acima.

d) Direcção por administrador. Nos casos em que um 
Titular de conta esteja incapacitado de forma a poder ser in-
capaz de gerir os seus assuntos �nanceiros (e o Administrador 
é noti�cado de tal facto), ou em qualquer circunstância 

apropriada, o Administrador pode, mas não precisa de, dirigir 
o investimento da Conta do titular, quer seja fornecido ao abri-
go da subsecção (b) acima ou de qualquer outra forma �du-
ciariamente adequada. O Administrador não será responsável 
perante qualquer pessoa se não exercer a sua autoridade ao 
abrigo desta subsecção (d) ou se permitir que a prede�nição 
da subsecção (b) acima se torne efectiva.

SECÇÃO 7 - AQUISIÇÃO DE DIREITOS E 
EXCLUSÃO

7.1 Aquisição total de direitos. [Ver Anexo A] 
7.2 Exclusão. Não obstante a Secção 7.1, um Titular de 

conta pode anular uma Conta de outra forma adquirida nas 
seguintes circunstâncias:

(a) Titular de conta em morada desconhecida. As Contas 
de Titulares de conta que não puderem ser localizados serão 
tratadas conforme descrito na secção 8.6.

(b) Cheque não levantado. Qualquer Titular de conta a 
quem tenha sido emitido um cheque de benefícios devidos 
que não devolver ou levantar o cheque dentro de um prazo 
razoável estabelecido pelo Administrador, após aviso prévio 
razoável (ou, no caso de montantes pequenos de benefícios, 
sem aviso prévio) conforme determinado pelo Administrador, 
perderá esses benefícios. Tais valores con�scados serão uti-
lizados pelo Administrador para cobrir as despesas adminis-
trativas do Plano. Os cheques não depositados devolvidos ao 
Administrador porque o bene�ciário está ausente ou por out-
ras razões não estão abrangidos por esta subsecção.

(c) Benefícios renunciados. Se um Participante renunciar 
a um benefício, este é anulado. Tais benefícios renunciados 
serão utilizados pelo Administrador para cobrir as despesas 
administrativas do Plano. 

(d) Pessoa não elegível. Os benefícios creditados a uma 
pessoa não elegível serão tratados conforme descrito na 
secção 3.5.

(e) Opção de não participação. Os Clérigos elegíveis que 
optarem por não participar no Plano serão tratados conforme 
descrito na secção 3.6.

(f) Contribuições para além dos limites. As contribuições 
e rendimentos podem ser anulados em conformidade com os 
termos da secção 5.

SECÇÃO 8 - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS.
8.1 Métodos de pagamento de benefícios. 
(a) Forma normal de pagamento. A forma normal de 

pagamento de um benefício de um Titular de conta é uma 
distribuição em dinheiro do montante �xo igual ao Saldo de 
conta total do Titular de conta no Plano valorizado a partir da 
Data de contabilidade coincidente ou imediatamente antes de 
tal distribuição. [Ver Anexo A] 

(b) Pagamento em prestações em dinheiro. Na medida 
em que uma determinada forma de pagamento não seja ex-
igida pelo Plano, o titular da conta 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 
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mais frequentes, determinadas de acordo com as disposições 
abaixo referidas e as normas emitidas pelo Administrador 
numa das seguintes formas:

(i) pagamentos num montante de dólares periódico espe-
cí�co seleccionado pelo Titular de conta.

(ii) pagamentos por um período de tempo especí�co se-
leccionado pelo Titular de conta e calculados com base no 
Saldo de conta do Titular de conta no momento em que a 
distribuição é seleccionada. Contudo alterar os níveis de 
Saldo da Conta pode fazer com que o período sobre o qual 
as distribuições periódicas sejam feitas para ser encurtado 
se o Saldo da Conta for completamente distribuído antes do 
�nal do período seleccionado. Se o Saldo da conta não for 
ultrapassado ao longo do período selecionado pelo Titular de 
conta, então essas distribuições periódicas terminarão quando 
o período selecionado originalmente terminar.

(iii) pagamentos efectuados em conformidade com o 
Rendimento da Reforma LifEstage, incluindo as opções que 
podem ser eleitas por Titulares de conta sob essa forma de 
pagamento.

Os pagamentos periódicos previstos acima continuarão 
até que o Titular da conta mude sua opção de distribuição (se 
permitido), até que os termos da forma de parcelas em din-
heiro eleita prevejam o �m dos pagamentos periódicos, ou até 
que todo o saldo da conta do Titular da conta tenha sido dis-
tribuído, o que ocorrer primeiro. Até tal momento, os Créditos 
e Débitos continuarão a ser alocados ou debitados à Conta do 
Titular da Conta de acordo com a secção 6. 

 c) Distribuições parciais. Salvo disposição em contrário 
no Plano, um Titular de conta pode eleger uma ou mais dis-
tribuições parciais do seu Saldo de conta ao abrigo do Plano.

d) Procedimentos de eleição. Sempre que um Plano pre-
ver que um Titular de conta seleccione uma forma de dis-
tribuição (incluindo o direito de diferir o recebimento de uma 
distribuição), o Administrador irá fornecer uma explicação 
por escrito das diferentes formas de distribuição. Tal expli-
cação será fornecida não menos de 30 nem mais de 180 dias 
antes do início programado de tal benefício, ou dentro de 
outro período que possa ser previsto por qualquer disposição 
aplicável do Código. Um Titular de conta que tenha recebido 
tal explicação pode renunciar ao período de 30 dias e optar 
pela distribuição do seu benefício assim que for administrati-
vamente praticável.

8.2 Distribuições. 
(a) Saldos de conta pequenos. Excepto no caso de um 

Participante com incapacidade, se na altura:
(i) um Participante se quali�car para a Reforma antecipa-

da, Reforma normal ou Reforma tardia;
(ii) um Participante com a�liação rescindida obtiver pela 

primeira vez o estatuto de Participante com a�liação rescin-
dida;

(iii) o benefício de um Bene�ciário Alternativo for segre-
gado em conformidade com um QDRO; ou

(iv) um Titular de conta falece, deixando um Saldo de 
conta a um Bene�ciário,

o Benefício agregado dessa pessoa não exceder US 
$5 000, o valor total do Saldo da Conta do Titular da conta 
será distribuído como um montante �xo ao Titular de conta, 
logo que administrativamente viável, a menos que o Titular de 
conta opte por um transporte de saldo nos termos da secção 
8.5 (a) para um determinado plano ou IRA. Não obstante o 
anterior, se a parte do Benefício Agregado do Titular de conta 
que está a ser distribuída deste Plano de uma vez for superior 
a $1 000, essa prorrogada de acordo com a secção 8.5(b) a 
menos que tal Titular de conta:

(1)  opte activamente por uma distribuição ou um trans-
porte de saldo ao abrigo da Secção 8.5(a) para um determina-
do plano ou IRA;

(2)  atingiu a sua Data de reforma normal;
(3) é um Bene�ciário;
(4) é um Bene�ciário de pagamento alternativo; ou
(5) atingiu a sua Data de início obrigatória.
Um Participante com incapacidade deve consentir com 

essa distribuição, que será efectuada em conformidade com 
a Secção 8.2(c).

(b) Distribuição aquando da reforma. Um participante 
com um benefício agregado que excede os $5 000 dólares, que 
atinge sua data de reforma antecipada, normal ou tardia ou 
que e que passa por uma cessação da relação de Conferência, 
ou de outra forma se torna um Participante com a�liação re-
scindida, ou incorre em Nenhum registo de nomeação em 
cinco anos, pode optar por começar a receber a distribuição 
de uma parte ou da totalidade do Saldo da sua conta logo que 
administrativamente viável ou então será considerado como 
tendo optado por adiar o recebimento da sua distribuição nos 
termos da secção 8.2(d). Essa distribuição será feita sob a for-
ma normal de pagamento previsto na secção 8.1(a) ou, se o 
Participante assim o desejar, em qualquer forma opcional de 
pagamento previsto nos termos da secção 8.1. [Ver Anexo A] 

(d) Distribuição mediante Incapacidade. Sujeito aos 
parágrafos (c)(i), (ii), e (iii) abaixo, um participante que 
�que incapacitado poderá optar por começar a receber a dis-
tribuição de parte ou da totalidade do Saldo da sua logo que 
administrativamente viável a seguir a isso (tendo em conta as 
limitações das Secções 8.1(e) e 8.2(f)), ou então será consid-
erado como tendo optado por adiar receber a sua distribuição 
até uma data não posterior à última data determinada nos ter-
mos da secção 8.2 (e). O que precede está sujeito ao seguinte: 

(i) Essa distribuição será feita sob a forma normal de pa-
gamento previsto na secção 8.1(a) ou, se o Participante assim 
o desejar, em qualquer forma opcional de pagamento previsto 
na secção 8.1.

(ii) No caso da Conta de contribuição antes de impos-
tos ou de Conta de contribuição Roth do Participante, o 
Participante terá direito a uma distribuição em conta da inva-
lidez apenas se for permanentemente incapacitado; 
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(iii) No caso do saldo da conta de um Participante que não 
esteja na sua conta de Contribuição antes de impostos ou na sua 
conta de Contribuição Roth, o Participante terá direito a uma 
distribuição em conta da invalidez apenas se for incapacitado; e

(iv) [Ver Anexo A] 
d) Distribuição atrasada. Um participante que tenha diferi-

do a distribuição de algumas ou todas as Contas em conformi-
dade com o Plano, nos termos das subsecções (b) ou (c) pode 
optar por receber algumas ou todas as suas restantes Contas no 
âmbito do Plano em qualquer data posterior (tendo em conta as 
limitações das secções 8.1(d) e 8.2(f), mas o mais tardar na data 
especi�cada na secção 8.2 (e)), sob qualquer forma de opção 
prevista na secção 8.1, na medida do permitido por essa secção.

(f) Data de início mais recente. Não obstante qualquer 
outra disposição deste Plano, a última data em que a dis-
tribuição de uma Conta de um Participante nos termos 
do Plano pode começar é a Data de início obrigatória. 
Distribuições periódicas, incluindo distribuições de somas 
parciais �xas obrigatórias, serão necessárias, posteriormente, 
conforme previsto na secção 8.4.

(f) Aviso �scal. Antes de efectuar qualquer Distribuição 
de saldos transportados elegíveis, o Administrador deve envi-
ar a cada Titular de conta um aviso a descrever o seu direito a 
um transporte de saldo directo da distribuição e as consequên-
cias �scais dessa mesma distribuição. Esse aviso será envia-
do com uma antecedência inferior a 180 dias e superior a 30 
dias antes de o destinatário ter direito a receber a distribuição 
e não será efectuada qualquer distribuição senão até 30 dias 
após o Destinatário ter recebido o aviso a não ser que este 
renuncie ao período de 30 dias, por escrito, em conformidade 
com os procedimentos estabelecidos pelo Administrador.

8.3 Pagamentos efectuados após o falecimento de um 
Titular de conta. 

(a) Distribuição aquando do falecimento. Após a morte 
de um Titular de Conta, todas as quantias creditadas na 
Conta do dito Titular de Conta serão distribuídas para o seu 
Bene�ciário.

(b) Prova de óbito. O Administrador pode exigir a prova 
de óbito e a comprovação do direito de qualquer pessoa de 
receber o pagamento do valor da conta de um Titular de conta 
falecido que o Administrador julgue adequadas. A determi-
nação do Administrador sobre que pessoa que irá receber o 
pagamento será conclusiva.

(c) Designação do bene�ciário. Um Participante pode 
nomear um Bene�ciário designado, em conformidade com a 
secção 8.12

(d) Cônjuge sobrevivente. Não obstante a designação em 
contrário de um bene�ciário por parte do Participante, se o 
cônjuge do Participante falecido o sobreviver esse cônjuge 
sobrevivente do Participante será o seu/sua bene�ciário(a) e a 
Conta do Participante será paga ao Cônjuge, salvo se:

(i) o Cônjuge consentir por escrito, após a morte do 
Participante, ou ter consentido, por escrito, antes da morte 
do Participante, conforme testemunhado, em qualquer dos 

casos, por um Patrocinador do Plano ou representante do 
Administrador ou um notário, a designação do Participante de 
um outro Bene�ciário, desde que, no entanto, o Administrador 
não precise de solicitar tal consentimento do Cônjuge. O 
Cônjuge deve consentir conforme especi�cado acima a cada 
alteração no Bene�ciário designado;

(ii) o Participante é legalmente separado do seu cônjuge 
ou foi abandonado (na acepção da lei local) pelo seu cônjuge, 
e, em ambos os casos, o participante tem uma ordem judicial 
para o efeito;

(iii) o Cônjuge renuncia à Conta do Participante, por es-
crito numa forma aceitável para o administrador, antes de re-
cebê-lo. O aviso deve ser de todo o benefício. O efeito desse 
aviso é tratar o Cônjuge como se tivesse falecido antes do 
Participante; ou

(iv) nem os sobreviventes do Participante nem o 
Administrador conseguem localizar o Cônjuge (tendo, no en-
tanto, em consideração que o Administrador não tem qualquer 
obrigação de procurar o cônjuge).

(e) Mudança de bene�ciário. Um Titular de conta pode, 
a qualquer momento, revogar a sua designação de um ben-
e�ciário ou mudar o seu Bene�ciário designado mediante a 
apresentação de aviso por escrito (em forma, como pode ser 
exigido pelo Administrador) de tal revogação ou alteração 
com o Administrador.

(f) Efeito do divórcio. O divórcio de um Participante revo-
gará automaticamente qualquer designação de Bene�ciário 
a favor do Cônjuge do participante feita antes do divórcio, 
a menos que o Participante preencha outra designação de 
bene�ciário a favor do ex-cônjuge após o divórcio. Até que 
uma nova designação de Bene�ciário seja apresentada ao 
Administrador, em conformidade com as disposições da pre-
sente secção, os benefícios serão pagos como se o ex-cônjuge 
tivesse falecido antes do Participante.

8.4 Distribuições mínimas exigidas. As distribuições ao 
abrigo desta secção destinam-se a cumprir os requisitos do 
Código § 401 (a) (9), incluindo mas não se limitando a reg-
ra de distribuição mínima do benefício por morte incidental 
do Código §401(a)(9)(G), e os regulamentos emitidos no seu 
âmbito, e serão interpretadas em conformidade com estes. As 
disposições desses Códigos e Regulamentações são incorpo-
radas por esta referência e irão controlar sob qualquer forma 
de distribuição fornecida neste Plano que seja inconsistente 
com o mesmo. Na medida em que tais Regulamentações 
prevêem quaisquer opções ou métodos alternativos de cum-
primento não abordados especi�camente na secção 8, o 
Administrador terá autoridade para fazer ou revogar tal opção 
ou usar tal método alternativo de cumprimento. Os requisitos 
desta secção 8.4 têm precedência sobre quaisquer disposições 
inconsistentes do Plano. 

(a) Data de início necessária. A totalidade dos juros do 
Participante será distribuída, ou começará a ser distribuída, 
ao Participante, o mais tardar na Data de início obrigatória 
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do Participante. A menos que um Participante ou Titular de 
conta opte de outra de outra forma, uma distribuição na Data 
de Início obrigatória ou na altura de uma distribuição posteri-
or obrigatória não poderá exceder o montante da distribuição 
mínima exigida.

b) Opções para morte antes da data de início obrigatória. 
Se o Participante falecer antes de uma distribuição ao 
Participante começar, todo os juros do Participante serão dis-
tribuídos de acordo com o Código §401(a)(9)(B) e regula-
mentos. Os bene�ciários que sejam elegíveis ao abrigo des-
tas regras para optar por ter distribuições feitas ao abrigo da 
regra de cinco anos do Código §401(a)(9)(B)(ii) ou da regra 
de vida-expectativa de (B)(iii) serão considerados como ten-
do optado pela regra de esperança de vida, a menos que tal 
Bene�ciário opte a�rmativa e atempadamente pela regra dos 
cinco anos. 

(c) Distribuições mínimas exigidas. O montante de dis-
tribuições mínimas necessárias devidas para um Ano do Plano 
será determinado de acordo com os regulamentos §1.401(a)
(9)-5 e outras secções de regulamentos citados no mesmo. 

8.5 Prorrogações directas.
(a) Prorrogações de eleição. Se um Participante ou um 

Participante com a�liação rescindida, ou o Cônjuge sobrevi-
vente ou um Bene�ciário de pagamento alternativo, receber 
uma distribuição que se quali�ca como uma Distribuição de 
prorrogações elegíveis, essa pessoa tem o direito de prorrogar 
a totalidade ou uma parte dessa distribuição directamente para 
um IRA, uma pensão de contribuições de�nida ou um fundo 
de partilha de lucros quali�cado segundo o Código §401(a), 
um plano de anuidade quali�cado segundo o Código §403(a), 
um plano de anuidade ao abrigo dos impostos de�nido segun-
do o Código §403(b) ou outro "plano de reforma elegível", 
conforme de�nido no Código §401(a)(31), que irá aceitar tal 
prorrogação, desde que o montante desta forma transferido 
seja o montante total de tal distribuição ou de valor igual ou 
superior a 200 dólares. Do mesmo modo qualquer Bene�ciário 
sobrevivente não cônjuge que receba uma distribuição que se 
quali�ca como uma Distribuição de prorrogação elegível tem 
direito a eleger uma prorrogação directa da totalidade ou de 
uma porção dessa distribuição directamente para um IRA her-
dado que aceitará essa prorrogação. O Administrador pode 
adoptar procedimentos administrativos para implementar 
prorrogações directas, que poderão variar relativamente aos 
períodos de tempo e aos montantes mínimos de�nidos acima, 
de forma consistente com as regulamentações �nais emitidas 
segundo o Código §401(a)(31). O Administrador fornecerá 
cada Titular de conta, a quem esta secção se aplica com um 
aviso descrevendo o seu direito a uma prorrogação directa e 
as consequências �scais de uma distribuição. 

(b) Prorrogações Roth Rollovers. Qualquer montante que 
seja de uma Conta de Contribuição Roth deve ser transfor-
mado numa conta Roth no plano do destinatário, no fundo 
�duciário ou na IRA. Um Titular de conta pode rolar algumas 

ou todas as suas Contas (não apenas a sua Conta de con-
tribuição Roth) para uma IRA Roth dentro do signi�cado do 
Código §408A(a) por meio de uma prorrogação directa, su-
jeita a qualquer retenção de impostos exigida em qualquer 
parte dessa prorrogação directa que seja Contribuições antes 
de impostos e quaisquer limitações sobre o rendimento bruto 
ajustado desse Titular de conta.

(c) Prorrogações automáticas. Quando:
(i)  a distribuição deste Plano para um Titular de conta 

exceder os 1000 dólares;
(ii)  o Benefício agregado do Titular de conta não exceder 

os 5000 dólares; e
(iii) o Titular de conta:
(A)  não pediu para receber a distribuição;
(B)  não pediu que a distribuição seja colocada noutro 

plano de reforma elegível ou IRA especi�cado pelo Titular 
de conta;

(C)  não atingiu a sua Data de reforma normal;
(D)  não é um Bene�ciário;
(E)  não é um Bene�ciário de pagamento alternativo e
(F)  não atingiu a sua Data de início obrigatória;
o administrador pagará a distribuição em um capotamento 

directo para uma IRA designado pelo Administrador e inves-
tiu em um tipo de investimento designado pelo Administrador 
para o benefício do titular. Antes de fazer essa prorrogação, 
o administrador irá fornecer, isoladamente ou como parte do 
pré-aviso �xado na subsecção acima, um aviso para o Titular 
de conta a a�rmar que, ausente a sua eleição a�rmativa, a dis-
tribuição será automaticamente prorrogada para um IRA. O 
aviso também identi�car o responsável pela custódia, agente 
�duciária ou outra entidade emitente do IRA. 

d) Procedimentos administrativos. O Administrador pode 
adoptar procedimentos administrativos para implementar 
prorrogações directas, que poderão variar relativamente aos 
períodos de tempo e aos montantes mínimos de�nidos acima, 
de forma consistente com o Aviso do IRA 2005-5, com as 
regulamentações �nais emitidas segundo o Código §401(a)
(31) ou outras regulamentações aplicáveis.

8.6 Benefícios não reclamados. O Administrador pode 
prescrever regras uniformes e não discriminatórias para a re-
alização das seguintes disposições:

(a)Se uma parte (ou a totalidade) de uma conta conti-
nua a ser distribuída a um Titular de conta em um momento 
em que é devida no (incluindo, mas não limitado a, a data 
de início obrigatória) e o administrador não é capaz de lo-
calizar o Titular de conta, o Administrador enviará aviso de 
tal benefício devido por uma carta registada com aviso de 
recebimento para o último endereço conhecido do Titular 
de conta. Se o Titular de conta não entrar em contacto com 
o Administrador no prazo de 12 meses (salvo o disposto na 
subsecção (b)), tal benefício será perdido (salvo o disposto 
na subsecção (c)) e se tornará o benefício de no caso de um 
participante ou bene�ciário alternativo, bene�ciário dessa 
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pessoa, ou, no caso de um bene�ciário, o do Participante ou 
Bene�ciário do bene�ciário Suplente do sucessor (incluindo 
os eventuais bene�ciários padrão), excepto no caso em que 
um bene�ciário adia a distribuição de uma conta e é permitido 
o seu nome próprio bene�ciário, e nesse caso bene�ciário do 
bene�ciário. O Administrador envia um aviso por carta reg-
istada, tal como previsto acima para o bene�ciário ou ben-
e�ciários sucessores (incluindo um bene�ciário padrão) e, o 
processo especi�cado acima será repetido até que seja envia-
da uma noti�cação ao bene�ciário sucessor última.

(b)Se o último sucessor ou o Bene�ciário prede�nido 
não conseguir contactar o Administrador num período de 12 
meses após ser noti�cado acerca de um benefício devido, con-
forme disposto na subsecção (a), o montante especi�cado na 
subsecção (a) será anulado. O Administrador irá realizar tais 
con�scos em uma conta suspensa em nome do Patrocinador 
do Plano do Titular de conta para ser aplicada contra uma 
contribuição posterior do Patrocinador Plano ao Plano.

(c) Se, em qualquer altura antes da expiração do período 
de 12 meses descrito na subsecção (b), um Titular de conta 
com direito a um benefício descrito na subsecção (a) recla-
mar o benefício, o benefício será pago a esse Titular de conta 
(não obstante qualquer con�scação anterior) se não tiver sido 
previamente pago a outro Titular de conta. Se o período de 
12 meses tiver decorrido, em seguida, tal benefício será per-
manentemente perdido e usado pelo Administrador, conforme 
descrito na subsecção (b).

8.7 Pagamento relativo a Titulares de conta com in-
capacidade Sempre que, na opinião do Administrador, uma 
pessoa com direito a receber qualquer pagamento de um 
benefício no âmbito do Plano tiver uma incapacidade legal 
(inclusive sendo menor de idade) ou tem algum tipo de in-
capacidade, de modo a não ser capaz de gerir os negócios 
�nanceiros dessas pessoas, o Administrador pode instru-
ir o Agente �duciário para fazer pagamentos directamente 
à pessoa, ao representante legal da pessoa (incluindo um 
custodiante para tal pessoa sob a lei Uniform Gifts ou a lei 
Transfer to Minors Act ou legislação similar), ou a um par-
ente ou amigo da pessoa a ser utilizado exclusivamente para 
o benefício dessa pessoa, ou aplicar qualquer pagamento 
para o benefício da pessoa da forma que o Administrador ju-
lgar conveniente. A decisão do Administrador, em qualquer 
um dos casos, será �nal, vinculativa e conclusiva sobre todas 
as pessoas interessadas. O Administrador não será obrigado 
a ver com a aplicação adequada ou despesas de qualquer 
pagamento efectuado desta forma. Qualquer pagamento de 
benefício (ou parte) efectuado em conformidade com as 
disposições desta subsecção irá renunciar completamente à 
obrigação de efectuar este pagamento ao abrigo do Plano e 
o Administrador não terá qualquer responsabilidade sobre 
a conta.

8.8 Limitação da responsabilidade das distribuições. 
Todos os direitos e benefícios, incluindo as eleições de benefícios 

e investimentos, atribuídos a um Participante ao abrigo deste 
Plano estarão sujeitos aos direitos concedidos a qualquer 
Bene�ciário alternativo sob uma QDRO. Para além disso, uma 
distribuição a um Bene�ciário alternativo será permitida se 
essa distribuição for autorizada por uma QDRO, mesmo que o 
Participante afectado não tenha terminado a sua relação com a 
conferência ou atingido qualquer idade em particular.

8.9 Pedidos de distribuições.
(a) Salvo quando especi�camente exigido, todas as dis-

tribuições, levantamentos no serviço e empréstimos que con-
stituam menos do que o Saldo da conta do Titular de conta, 
serão feitos das Contas do Titular de conta pela ordem espe-
ci�cada nas regras adoptadas pelo Administrador, de acordo 
com os regulamentos aplicáveis.

(b) As regras adoptadas ao abrigo da subsecção (a) acima 
irão tratar contribuições pós-impostos (para além das feitas 
antes de 1987) como tendo sido contribuídas para um contra-
to separado, dentro do signi�cado do Código §72(d)(2), com 
prioridade de distribuição. Na medida exigida pelos regula-
mentos, as distribuições das contribuições pós-impostos, quer 
sob o contacto separado ou fora dele, serão distribuídas de 
acordo com a Regra simpli�cada.

8.10 Retiradas durante o serviço.
(a) Levantamentos sem di�culdades. Sujeito às regras 

adoptadas pelo Administrador relativamente à forma e fre-
quência dos levantamentos, um Participante pode retirar toda 
ou qualquer parte do Saldo da Conta das suas:

(i) Contas de Contribuições de Participantes ao abrigo da 
secção 6.1(b) sem demonstrar uma di�culdade �nanceira se 
tal Participante:

(A) atingiu a idade de 59½, ou
(B) No caso de:
(I) Contas de contribuições antes do imposto e Roth, es-

tarem Permanentemente desactivadas; e
(II) todas as outras Contas de Contribuições Participantes, 

estão Desactivadas;
(C) foi convocado(a) para dever militar activo após 11 

de Setembro de 2001 e quali�ca-se para uma distribuição de 
reserva quali�cada ao abrigo do Código §72(t)(2)(G)(iii); ou

(D) no caso de um Participante não reservista em licença 
militar quali�cada durante 30 dias, quali�ca-se de acordo 
com a lei USERRA/HEART Act §105(b); 

(ii) Conta de prorrogação sem demonstrar um envio �-
nanceiro; ou

(iii) Contas de Contribuição do Patrocinador do plano ao 
abrigo da secção 6.1(a) se o Participante estiver com inca-
pacidade. [Ver Anexo A] 

b) Retiradas em di�culdades. Um Participante que se 
quali�que de acordo com a secção 3.1 (ou que foi quali�-
cado e que esteja numa Licença (incluindo um Participante 
numa Licença temporária ou que esteja de outra forma entre 
Nomeações) ou que seja nomeado para uma Unidade de pa-
gamento de salários que não seja Patrocinador de Plano mas 
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que não tenha sido reformado) pode receber uma retirada em 
di�culdades da sua:

(1) Conta de contribuição antes de impostos ou Conta 
de contribuição Roth (excluindo quaisquer rendimentos 
atribuíveis a Contribuições antes do imposto ou Contribuições 
Roth conforme descrito no parágrafo (iii) abaixo);

(2) Conta de Contribuição Pós-Impostos (incluindo 
quaisquer rendimentos nos mesmos)

que fazem parte do seu Saldo de Conta, sujeito às lim-
itações indicadas abaixo:

i) Motivos da di�culdade. O Participante deve demon-
strar uma das seguintes di�culdades:

(A) a necessidade do Participante de pagar despesas médi-
cas (conforme de�nido no Código §213(d)) para o Participante, 
o seu Cônjuge, um dos seus dependentes (conforme de�nido 
no Código §152, sem considerar o §§152(b)(1), (b)(2), ou (d)
(1)(B)) ou o Bene�ciário principal designado do Participante;

(B) a necessidade do Participante de pagar propinas, tax-
as educativas relacionadas e/ou despesas de quarto e alimen-
tação até aos 12 meses seguintes de ensino pós-secundário 
para o Participante, o seu Cônjuge, um dos seus �lhos, um 
dos seus dependentes (conforme de�nido no Código §152, 
sem considerar o §§152(b)(1), (b)(2), ou (d)(1)(B)) ou o 
Bene�ciário principal designado do Participante;

(C) a necessidade do Participante de comprar uma 
residência principal (excluindo pagamentos de hipotecas) 
para si próprio;

(D) a necessidade do Participante de efectuar pagamentos 
necessários para evitar o despejo da sua residência principal 
ou para evitar o execução da hipoteca dessa residência;

(E) a necessidade do Participante de pagar pela reparação 
dos danos à sua residência principal que seriam elegíveis para 
uma dedução por acidente nos termos do Código §165 (sem 
considerar se os danos excedem 10% do rendimento bruto 
ajustado do Participante);

(F) a necessidade do Participante de pagar funeral e des-
pesas de enterro para o progenitor, Cônjuge, �lho, dependen-
te falecidos (conforme de�nido no Código §152, sem ter em 
conta o §152(d)(1)(B)) ou o Bene�ciário principal designado 
do Participante;

(G) a necessidade do Participante de pagar despesas rel-
acionadas com qualquer desastre natural para o qual tenha 
sido concedida uma compensação pela IRS, e qualquer alívio 
semelhante concedido até à data ou no futuro; ou

(H) outras circunstâncias que causem uma necessidade 
�nanceira imediata e pesada como pode ser determinado nos 
termos do regulamento §1.401(k)-1(d)(3)(iii)(B) ou outros 
regulamentos aplicáveis.

ii) Restrições. Uma retirada de di�culdades está limitada 
ao montante razoavelmente necessário para satisfazer a ne-
cessidade �nanceira descrita no parágrafo (i) acima (incluin-
do o pagamento de todos os impostos sobre o rendimento e 
penalizações sobre a retirada). Uma retirada será considerada 

razoavelmente necessária para satisfazer uma necessidade 
�nanceira se o Participante tiver obtido todas as outras dis-
tribuições permitidas ao abrigo da subsecção (a) acima (ou 
distribuições permitidas ao abrigo de quaisquer outros planos 
patrocinados pelo Patrocinador do plano) e empréstimos per-
mitidos ao abrigo da secção 8.11 ou qualquer outro plano do 
Patrocinador do plano, excepto na medida em que a obtenção 
desse empréstimo possa causar di�culdades �nanceiras indev-
idas. O Administrador pode con�ar na representação escrita 
do Participante do que precede, desde que o Administrador 
não tenha conhecimento real em contrário.

iii) Sem ganhos sobre diferimentos electivos de con-
tribuições. Uma retirada de envio que é cobrada à Conta de 
Contribuição antes de impostos ou à Conta de Contribuição 
Roth não pode exceder o menor de:

(A) os saldos agregados actuais das Contas, ou
(B) a franquia do montante total de Contribuições antes 

do imposto e Roth efectuadas às Contas sobre o total de le-
vantamentos de mercadorias anteriores feitas a partir dessas 
Contas. As levantamentos por di�culdades cobrados a outras 
Contas estão sujeitos apenas à limitação do parágrafo (iii)(A) 
acima.

(iv) Procedimentos de levantamento. Um pedido de le-
vantamento por di�culdades deve ser feito pelo Participante 
de forma aceitável para o Administrador. O Administrador 
pode adoptar procedimentos uniformes e não discriminatóri-
os que imponham limitações ao número, frequência ou mon-
tante em dólares de levantamentos por di�culdades, nos ter-
mos desta secção. Sujeito às limitações do Plano e quaisquer 
procedimentos adoptados pelo Administrador, os levantam-
entos serão pagos pro rata de todas as Contas do Participante.

v) Tratamento de levantamentos. Salvo disposição em 
contrário no presente documento, um levantamento será trat-
ado como uma distribuição para todos os �ns do Plano, ex-
cepto que uma retirada no serviço ao abrigo desta secção não 
pode ser distribuída sob a forma de prestações em dinheiro.

vi) Procedimentos. O Administrador pode adoptar pro-
cedimentos e regras de acordo com os regulamentos para 
complementar as disposições anteriores desta subsecção (b).

8.11 Empréstimos por di�culdades. O Curador pode 
conceder empréstimos por di�culdades a:

(1) Participantes que se quali�quem ao abrigo da secção 
3.1;

(2) Participantes numa Licença de um Patrocinador do 
Plano (incluindo aqueles numa Licença temporária ou que es-
tejam de outra forma entre Nomeações); e

(3) Participantes reformados que não são Participantes 
com a�liação rescindida 

na medida do Saldo da Conta do Participante e de acordo 
com o seguinte:

(a) Igualdade de disponibilidade. Os empréstimos serão 
disponibilizados a todos os Participantes elegíveis numa base 
razoavelmente equivalente.
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b) Juros. Os empréstimos terão uma taxa de juros ra-
zoável.

c) Segurança. Os empréstimos serão devidamente asse-
gurados.

d) Montante do empréstimo. O montante de qualquer em-
préstimo feito ao abrigo desta secção deve ser pelo menos 
$1.000 por empréstimo e (quando adicionado ao saldo de-
vedor de todos os outros empréstimos feitos pelo Plano (ou 
qualquer plano do Código §403(b) do Patrocinador do plano) 
ao Participante) será limitado em tamanho inferior a:

(i) $50.000, reduzido pela franquia (se aplicável) de:
(1) o saldo devedor mais elevado de empréstimos do Plano 

ao Participante durante o período de um ano, que termina no 
dia anterior à data em que esse empréstimo foi efectuado, sobre

(2) o saldo devedor de empréstimos do Plano ao 
Participante na data em que esse empréstimo foi aprovado; ou

(ii) o maior de:
(1) metade do Saldo da Conta do Participante no momen-

to em que o empréstimo for aprovado; ou
(2) $10.000.
Não obstante o que precede, o montante do emprésti-

mo não pode exceder o saldo na Conta de Contribuição do 
Participante no momento em que o empréstimo for aprovado. 

e) Termo. Os empréstimos irão permitir a amortização 
do nível com pagamentos a serem feitos não menos frequen-
temente do que trimestralmente ao longo de um período não 
superior a 5 anos. No entanto, os empréstimos utilizados para 
adquirir qualquer unidade de residência que, dentro de um prazo 
razoável, deve ser utilizada (determinado no momento em que 
o empréstimo é feito), uma vez que a residência principal do 
Participante irá providenciar o reembolso periódico ao longo de 
um período de tempo razoável que não pode exceder os 15 anos.

f) Reembolso. Geralmente, os empréstimos serão re-
embolsados através de transferência electrónica de fun-
dos, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo 
Administrador ocasionalmente. De acordo com as regras 
adoptadas pelo Administrador, as veri�cações de papel e out-
ros meios de reembolso do empréstimo podem ser aceites 
segundo o critério do Administrador. O não pagamento atem-
pado de um empréstimo será um evento de incumprimento. 

(g) Motivos da di�culdade. O Participante deve demon-
strar uma das seguintes di�culdades:

(i) a necessidade do Participante de pagar despesas 
médicas (conforme de�nido no Código §213(d)) para o 
Participante, o seu Cônjuge, um dos seus dependentes (con-
forme de�nido no Código §152, sem considerar o §§152(b)
(1), (b)(2), ou (d)(1)(B));

(ii) a necessidade do Participante de pagar propinas, tax-
as educativas relacionadas e/ou despesas de quarto e alimen-
tação até aos 12 meses seguintes de ensino pós-secundário 
para o Participante, o seu Cônjuge, um dos seus �lhos, um 
dos seus dependentes (conforme de�nido no Código §152, 
sem considerar o §§152(b)(1), (b)(2), ou (d)(1)(B));

(iii) a necessidade do Participante de comprar uma 
residência principal (excluindo pagamentos de hipotecas) 
para si próprio;

(iv) a necessidade do Participante de efectuar pagamen-
tos necessários para evitar o despejo da sua residência prin-
cipal ou para evitar o execução da hipoteca dessa residência;

(v) a necessidade do Participante de pagar pela reparação 
dos danos à sua residência principal que seriam elegíveis para 
uma dedução por acidente nos termos do Código §165 (sem 
considerar se os danos excedem 10% do rendimento bruto 
ajustado do Participante);

(vi) a necessidade do Participante de pagar funeral e des-
pesas de enterro para o progenitor, Cônjuge, �lho, dependen-
te falecidos (conforme de�nido no Código §152, sem ter em 
conta o §152(d)(1)(B));

(vii) a necessidade do Participante de pagar despesas 
relacionadas com qualquer desastre que tenha sido declara-
do pelo Presidente dos Estados Unidos, pelo governador de 
qualquer estado ou pelo Administrador;

(viii) outras circunstâncias que causem uma necessidade 
�nanceira imediata e pesada como pode ser determinado nos 
termos do regulamento §1.401(k)-1(d)(3)(iii)(B) ou outros 
regulamentos aplicáveis; ou

(ix) outras circunstâncias que possam quali�car-se ao 
abrigo da regulamentação §1.401(k)-1(d)(3)(iii)(A) ou outros 
regulamentos aplicáveis, como uma necessidade �nanceira 
imediata e grave com base em todos os factos e circunstân-
cias relevantes.

h) Política de empréstimo. Quaisquer empréstimos con-
cedidos ou renovados serão feitos ao abrigo de uma política 
de empréstimo do Participante, por escrito, preparada pelo 
Administrador. Essa política de empréstimo deve incluir, não 
necessitando de ser limitada ao seguinte:

(i) A identidade da pessoa ou cargos autorizados a admin-
istrar o programa de empréstimo do Participante;

(ii) Um procedimento para solicitação de empréstimos;
(iii) A base em que os empréstimos serão aprovados ou 

negados;
(iv) Limitações, se existentes, nos tipos e montantes de 

empréstimos oferecidos;
(v) O procedimento ao abrigo do programa para determi-

nar uma taxa de juros razoável;
(vi) O montante de qualquer origem de empréstimo ou 

outra taxa, que pode ser deduzido do Saldo da Conta do 
Participante após o montante do empréstimo ser calculado;

(vii) Os tipos de garantias que podem garantir um em-
préstimo ao Participante; e

(viii) Os eventos que constituem incumprimento e os pas-
sos que serão tomados para preservar os activos do Plano. 

Essa política de empréstimo do Participante será contida 
num documento escrito separado, que é aqui incorporado para 
referência e faz parte do Plano. Essa política de empréstimo 
do Participante pode ser modi�cada ou alterada por escrito 
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pelo Administrador ocasionalmente sem a necessidade de al-
terar esta secção.

(i) Empréstimos pendentes. Não obstante as disposições 
anteriores desta secção, um Participante pode ter apenas um 
empréstimo pendente de cada vez. 

8.12 Designação de bene�ciário. Um Participante 
pode designar por escrito um Bene�ciário principal ou um 
Bene�ciário principal e secundário, de modo satisfatório para 
o Administrador. A designação de um Bene�ciário tem de 
ser efectuada através de correio com carimbo postal enviado 
por correio privado ou recebida pelo Administrador durante 
a vida do Participante, para ser válida. Um Bene�ciário se-
cundário receberá benefícios apenas se o Bene�ciário prin-
cipal, em caso de morte do Titular de conta, não consiga ser 
localizado ou esteja de outra forma indisponível ou inelegível. 
Um Bene�ciário principal ou secundário poderá ser um in-
divíduo, uma propriedade imóvel, um consórcio ou uma lista 
de pessoas. Se for especi�cada mais de uma pessoa como o 
Bene�ciário designado do Participante, cada uma dessas pes-
soas receberá uma porção igual, per capita, a não ser que o 
Participante especi�que claramente outra divisão. As desig-
nações per stirpes não são aceitáveis. O Administrador reser-
va-se o direito de rejeitar qualquer designação de Bene�ciário 
que não possa ser razoavelmente administrada, ao próprio 
critério do Administrador. Salvo indicação em contrário no 
Plano, se um Participante não deixar nenhuma designação de 
Bene�ciário válida ou se o seu Bene�ciário designado morrer 
antes do Participante, então o Bene�ciário por prede�nição 
do Participante será o seu Cônjuge. Mas se o Participante não 
tiver um Cônjuge ou se existir alguma das condições descritas 
nas secções 8.3(d)(ii)–(iv), então o seu Bene�ciário por pre-
de�nição será a propriedade imóvel do Participante.

(a) Bene�ciário de um Titular de conta. Um indivíduo 
para além de um Participante que se torne num Titular de con-
ta e não recebe uma distribuição imediata dessa Conta poderá 
designar um Bene�ciário de acordo com os procedimentos 
e do modo que o Administrador pode aceitar ou solicitar. 
Sujeito às disposições da secção, esse Bene�ciário designado 
receberá a Conta do Titular de conta em caso de morte do 
Titular de conta. Se um indivíduo que se torne num Titular 
de conta não nomear o seu Bene�ciário designado conforme 
permitido nesta secção, se um Bene�ciário designado não so-
breviver a esse indivíduo, ou se a secção 8.6 não indicar de 
outra forma, o Bene�ciário designado desse indivíduo será o 
Cônjuge desse indivíduo ou, se não existir nenhum Cônjuge 
sobrevivente, a propriedade imóvel desse indivíduo.

b) Revisões. Um Titular de conta poderá alterar o seu 
Bene�ciário designado ao abrigo do Plano periodicamente, 
mas o Bene�ciário designado mais recentemente será consid-
erado o Bene�ciário designado do Titular de conta ao abrigo 
de todo o Plano.

c) Bene�ciário pré-existente. Se um Participante ou 
Participante com a�liação rescindida não designar um 

Bene�ciário ao abrigo deste Plano em ou depois da data 
efectiva, mas designou um bene�ciário válido ao abrigo do 
Programa de Segurança de Reforma de Clérigos antes da data 
de entrada em vigor deste Plano, então o mais recente dess-
es bene�ciários validamente designados será considerado o 
Bene�ciário designado inicial desse Participante ao abrigo 
deste Plano.

8.13 Isenção de responsabilidade. Qualquer Bene�ciário 
pode renunciar a um benefício ou parte do mesmo que lhe for 
devido se o �zer por escrito, num formulário aceitável pelo 
Administrador e antes de o receber. O efeito de uma renúncia 
é tratar esse bene�ciário como se tivesse morrido antes de o 
benefício ou parte dele ser pago.

8.14 Saldos de Contas Retrocedentes. Se um Titular 
de conta que tenha recebido uma distribuição do seu Saldo 
de Conta inteira posteriormente recebe uma conta de crédi-
to para tal, por causa de uma Contribuição retardada, um 
crédito atraso de salário, ou uma correcção em contabilidade 
ou por algum outro motivo, o Administrador vai distribuir 
o saldo na conta do Titular de conta, logo que praticável. 
Se o saldo for inferior a US $ 200, o saldo da conta será 
distribuído como um montante �xo para o Titular de conta, 
logo que administrativamente viável. Se o saldo da conta for 
de 200 dólares ou mais, será distribuído sob a mesma forma 
de pagamento que se aplica à distribuição prévia do titular 
da conta.

8.15 Regras Administrativas. Todas as distribuições, 
levantamentos em serviço e empréstimos estão sujeitos às 
regras adoptadas pelo Administrador, tais como, mas não se 
limitando a, os formulários necessários para serem enviados 
para solicitar tais distribuições, levantamentos em serviço ou 
empréstimos e a frequência e montante mínimo em dólares 
dessas distribuições, levantamentos em serviço ou emprésti-
mos.

SECÇÃO 9 - ACORDOS DE ADOPÇÃO
9.1 Conclusão de Acordo de Adopção. Cada 

Patrocinador do plano irá inicialmente realizar um ou mais 
Acordos de adopção no qual o Patrocinador do plano irá indi-
car quaisquer eleições necessárias ou permitidas em confor-
midade com as disposições do Plano.

9.2 Formulário de Acordo de Adopção. O Acordo de 
adopção será efectuado através do formulário prescrito pelo 
Administrador. Podem ser utilizados diferentes formulários 
para diferentes Patrocinadores do Plano. O Administrador 
pode utilizar mais de um Acordo de adopção por Patrocinador 
do plano abrangendo diferentes grupos do Clero.

9.3 Aceitação de Acordo de Adopção. Um Acordo 
de adopção não será efectivo até que seja aceite pelo 
Administrador. O Administrador poderá solicitar a submissão 
de um Acordo de adopção até 31 dias de antecedência da sua 
data de entrada em vigor (mas também pode abdicar desse 
prazo nas circunstâncias apropriadas).
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9.4 Continuação do Acordo de Adopção. Um Acordo 
de adopção permanecerá em total vigor até que seja emen-
dado, descontinuado ou substituído. Tanto um Patrocinador 
do Plano como o Administrador podem descontinuar um 
Acordo de adopção existente a partir de uma data prospecti-
va especi�cada num aviso escrito entregue à outra parte. Um 
Patrocinador do Plano pode emendar ou substituir um Acordo 
de adopção se essa emenda ou substituição for aceite pelo 
Administrador ao abrigo da secção 9.3.

SECÇÃO 10 - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO
10.1 Norma de Conduta Geral dos Fiduciários. Cada 

�duciário ao abrigo deste Plano cumprirá os seus deveres ao 
abrigo do mesmo exclusivamente no interesse dos Titulares 
de conta e para o �m exclusivo de fornecer benefícios aos 
Titulares de conta e compensar as despesas razoáveis da ad-
ministração do Plano e do Fundo �duciário. Cada �duciário 
deverá actuar com cuidado, competência, prudência e 
diligência dependendo das circunstâncias prevalecentes que 
uma pessoa prudente, actuando numa capacidade semelhan-
te e familiarizada com esses assuntos, utilizaria na condu-
ta de um encargo de carácter semelhante e com objectivos 
semelhantes, de acordo com os documentos e instrumentos 
que regem o Plano e o Fundo �duciário, desde que esses 
documentos e instrumentos sejam consistentes com esta 
norma.

10.2 Atribuição de responsabilidade entre os �duciári-
os. Os �duciários terão apenas poderes especí�cos, deveres, 
responsabilidades e obrigações especi�camente delegados 
aos mesmos ao abrigo deste Plano. Cada Patrocinador do pla-
no, o Administrador, o Agente �duciário e qualquer gestor de 
investimentos será um �duciário na medida em que essa en-
tidade determinar os benefícios pagos ao abrigo do Plano ou 
controlar ou in�uenciar o investimento de activos do Plano. O 
Administrador poderá delegar deveres �duciários (para além 
dos deveres do Agente �duciário) a pessoas para além dos 
�duciários especi�cados na frase anterior e poderá aprovar 
qualquer atribuição de deveres �duciários entre os �duciári-
os. Caso exista mais de um Agente �duciário, poderão cele-
brar acordos entre eles em relação à atribuição das respons-
abilidades do Agente �duciários com o consentimento do 
Administrador. 

10.3 Administrador. O Administrador do Programa é a 
Junta Geral. O Administrador será o "administrador do plano" 
conforme de�nido no Código §414(g). O Administrador ou 
o Patrocinador do plano irá proporcionar a cada Participante 
uma descrição do plano resumo e todos os outros avisos e 
outros documentos exigidos pelo Código ou pelo Plano. O 
Administrador poder-se-á demitir mediante aviso escrito 
razoável entregue aos Patrocinadores do plano, que depois 
terão o direito (e apenas eles) de nomear outro Administrador 
por maioria de votos, com um voto para cada um dos seus 
Participantes no dia em que a demissão do Administrador se 
tornou efectiva.

10.4 Poderes, autoridade e deveres do Administrador. 
A principal responsabilidade do Administrador é administrar 
o Plano para benefício exclusivo dos Titulares de conta, em 
subordinação aos termos do Plano. O Administrador admin-
istrará o Plano de acordo com os seus termos e terá os pode-
res e critério exclusivos de interpretar os termos do Plano e 
determinar todas as questões que surjam em ligação com a 
administração, interpretação e aplicação do Plano. Essa de-
terminação por parte do Administrador será conclusiva e vin-
culativa sobre todas as pessoas. O Administrador, para além 
de todos os poderes e autoridade ao abrigo da lei comum, au-
toridade regulamentar e outras disposições do Plano, terá os 
seguintes poderes e autoridade, a serem exercidos ao critério 
exclusivo do próprio Administrador:

(a) estabelecer procedimentos, corrigir qualquer de-
feito, fornecer qualquer informação ou reconciliar qualquer 
inconsistência da forma e na medida que poderá considerar 
necessário ou aconselhável para cumprir a �nalidade do Plano;

(b) determinar todas as questões relacionadas com a eleg-
ibilidade de uma Pessoa do clero em participar ou permanecer 
um Participante ao abrigo do presente e receber benefícios ao 
abrigo do Plano;

(c) calcular, certi�car e instruir o Agente �duciário em 
relação à quantia e tipo de benefícios aos quais qualquer 
Titular de conta poderá ter direito ao abrigo do presente e 
prescrever procedimentos a serem seguidos pelos Titulares de 
conta na altura de pedido de benefícios;

(d) ao seu próprio critério, analisar e interpretar o Plano 
e criar e publicar as regras ou regulamentos administrativos 
relativos ao Programa que sejam coerentes com os termos do 
presente e resolver ou decidir de outra forma os assuntos não 
especi�camente incluídos nos termos e disposições do Plano;

(e) manter todos os registos necessários para a adminis-
tração do Plano;

(f) arquivar ou providenciar o arquivo de todos os relatóri-
os anuais, declarações de rendimentos, planos, descrições, 
declarações �nanceiras e outras declarações conforme pos-
sam ser requeridos por qualquer órgão federal ou estadual, 
agência ou autoridade;

(g) obter junto dos Patrocinadores do plano, Membros do 
clero e Titulares de conta todas as informações que possam 
ser necessárias para a administração correcta do Plano;

(h) assistir qualquer Titular de conta a compreender os seus 
direitos, benefícios ou opções disponíveis ao abrigo do Plano;

(i) decidir a validade de qualquer eleição ou designação 
efectuada ao abrigo do Plano e a quantia, forma e momento de 
qualquer distribuição nas contas ou pagamento de quaisquer 
benefícios ao abrigo do presente; e efectuar as determinações 
factuais necessárias ou apropriadas para essas decisões ou de-
terminação;

(j) preparar e distribuir informações que expliquem o Plano;
(k) nomear ou contratar consultores, incluindo conselho 

legal ou actuarial (que também podem advogados do Curador) 
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para prestar serviços jurídico em relação a qualquer respons-
abilidade do Administrador ao abrigo do Plano ou assistir na 
administração do Plano;

(l) seleccionar prestadores de anuidades para fornecer 
benefícios a partir do Plano;

(m) designar, por escrito, outras pessoas para realizarem 
uma parte ou partes especí�cas das suas responsabilidades ao 
abrigo do presente (incluindo este poder em designar outras 
pessoas para realizar uma parte dessa responsabilidade desig-
nada). Essa designação tem de ser aceite pela pessoa designa-
da que irá con�rmar por escrito que é um �duciário em relação 
ao Plano. Essa pessoa pode ser afastada pelo Administrador 
em qualquer altura, com ou sem justi�cação;

(n) adoptar procedimentos razoáveis para determinar se 
qualquer ordem, julgamento ou decreto constitui uma QDRO 
e noti�car os Participantes e todos os Bene�ciários de paga-
mentos alternativos dos resultados da sua determinação;

(o) na medida permitida ao abrigo do acordo que esta-
belece o Fundo �duciário, instruir o Curador em relação aos 
investimentos do Fundo �duciário;

(p) fornecer aos Patrocinadores do Plano, mediante pe-
dido, os relatórios anuais relativos à administração do Plano 
que sejam razoáveis e apropriados;

(q) receber, analisar e guardar em arquivo (conforme con-
sidere conveniente e adequado) os relatórios de benefícios e 
pagamentos de despesas efectuados pelo Curador; e

(r) exercer todos os outros actos que o Administrador 
considere necessários ou adequado para cumprir e implemen-
tar as suas responsabilidades ao abrigo do Plano.

Qualquer regra ou procedimento adoptado pelo 
Administrador, ou qualquer decisão, regra ou determinação 
efectuada pelo Administrador, em boa fé e de acordo com as 
normas �duciárias aplicáveis serão de�nitivas, vinculativas e 
conclusivas sobre todos os Patrocinadores do plano, Titulares 
de conta e todas as pessoas que reivindiquem através deles. O 
Administrador tem a autoridade discricionária de ceder ou re-
cusar benefícios ao abrigo deste Plano. Os benefícios ao abri-
go deste Plano serão pagos apenas se o Administrador decidir, 
a seu critério, que o requerente tem direito aos mesmos. As re-
gras e procedimentos adoptados pelo Administrador poderão 
variar qualquer disposição do Plano com natureza administra-
tiva ou ministerial (incluindo o tempo fornecido para efectuar 
qualquer acto, se não exigido pela lei), sem a necessidade de 
uma emenda formal.

10.5 Registos e relatórios. O Administrador manterá um 
registo de todos os actos realizados e manterá todos os out-
ros livros de contas, registos e outros dados que possam ser 
necessários para a administração adequada do Plano, e será re-
sponsável pelo fornecimento de todas as informações e relatóri-
os às entidades governamentais apropriadas, Destinatários, 
Titulares de conta e outros, conforme requerido pela lei.

10.6 Deveres de cada Patrocinador do Plano. Cada 
Promotor do plano assumirá os seguintes deveres em relação 
a cada Plano:

(a) determinar a elegibilidade e inscrever os Membros do 
clero elegíveis conforme indicado em cada Plano dentro de 
60 dias desde o cumprimento dos requisitos de elegibilidade;

(b) manter registos do serviço de um Participante;
(c) fornecer ao Administrador um aviso dentro de 90 dias 

sobre a Interrupção de serviço de um Participante;
(d) calcular e manter registos da Compensação de um 

Participante e fornecer ao Administrador, mediante pedido, os 
registos apropriados que re�ectem essa Compensação, como 
W-2s;

(e) calcular e remeter as Contribuições ao Administrador 
ou Curador conforme indicado em cada Plano;

(f) fornecer ao Administrador os dados precisos so-
bre o emprego e outras informações satisfatórias para o 
Administrador, dentro de um período razoável, após pedido do 
Administrador, su�ciente para permitir que o Administrador 
cumpra os seus deveres ao abrigo de cada Plano;

(g) registar e comunicar às agências governamentais, 
conforme apropriado;

(h) cumprir qualquer regra de indiscriminação ou out-
ros testes governamentais que possam ser requeridos pela lei 
aplicável;

(i) noti�car devidamente os Membros do clero dos seus 
direitos e obrigações ao abrigo de cada Plano (incluindo aviso 
sobre a sua elegibilidade ao abrigo de cada Plano); e

(j) executar qualquer Acordo de adopção indicando 
quaisquer eleições relativamente a disposições de Planos op-
cionais e quaisquer outras informações exigidas pelo Acordo 
de adopção.

10.7 Taxas e despesas. Todas as despesas incorridas 
pelo Administrador e Curador em ligação à administração do 
Programa serão pagas pelo Plano, Plano aplicável ou Curador.

(a) O Curador tem a autoridade de determinar os encar-
gos administrativos e de despesas e os métodos de aplicação 
desses encargos.

(b) O Curador está autorizado a deduzir das reservas, fun-
dos, contribuições e/ou ganhos do Plano ou de cada Plano, 
as despesas e taxas necessárias ou apropriadas para a admin-
istração do Plano ou desse Plano, incluindo todas as acções 
distribuíveis das despesas operativas do Administrador.

(c)O Administrador está autorizado a determinar uma 
cobrança razoável para fornecer relatórios não rotineiros 
e serviços para os Patrocinadores do plano, Destinatários e 
Titulares de conta e solicitar que o Patrocinador do plano, 
Destinatário ou Titular de conta pague separadamente esses 
relatórios não rotineiros e serviços.

10.8 Honorários e custos de advogados. O Agente �-
duciário pode avaliar, na medida permitida pela lei, em relação 
aos activos do Plano ou Fundo �duciário, as tarifas de advo-
gados e despesas razoáveis para reembolsar o Administrador 
do Curador pelas despesas relacionadas com o Plano incor-
ridas pelo Administrador ou Curador a responder a proces-
sos, garantir aconselhamento, assegurar a comparência ou 
defender qualquer caso relacionado com o Plano em qualquer 
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acção legislativa, caso o Administrador ou Curador receba um 
imposto, intimação, convocação ou outro processo semelhan-
te por parte do Serviço de Receita Fiscal ou qualquer outra 
parte, incluindo as partes em litígio matrimonial, em litígio ou 
procedimentos legais nos quais o Administrador ou Curador 
não seja uma parte, ou seja instituído como uma parte.

10.9 Delegação de Autoridade. O Administrador pode 
autorizar um ou mais dos seus funcionários, ou um ou mais 
agentes, a realizarem os seus deveres administrativos e poderão 
contratar os serviços de assessores jurídicos, auditores e outros 
especialistas e os serviços de apoio administrativo,, actuariais e 
outros serviços conforme possa ser necessário para implementar 
as disposições deste Plano. O Administrador poderá con�ar que 
qualquer certi�cado, aviso ou orientação, oral ou escrita, tenham 
sido assinados ou comunicados em nome de um Patrocinador do 
plano, Titular de conta, ou outros que o Administrador acredite 
que tenham sido assinados ou comunicados pelas pessoas au-
torizadas a actuar em nome do Patrocinador do plano, Titular de 
conta ou outros, conforme aplicável. O Administrador poderá 
também considerar como �dedignos qualquer procuração, doc-
umento de tutela ou documento semelhante que acredite ser-
em genuínos e operativos. O Administrador poderá solicitar 
instruções por escrito a um Patrocinador do plano, Titular de 
conta, ou outros, conforme aplicável, sobre outros assuntos e 
poderá recorrer e agir sobre os mesmos. O Administrador não 
poderá ser responsabilizado por qualquer perda causada pelos 
seus actos mediante qualquer aviso, direcção ou certi�cação 
de um Patrocinador do plano, Titular de conta ou outros, que o 
Administrador acredite razoavelmente serem genuínos e comu-
nicados por uma pessoa autorizada.

10.10 Indemnização pelos Patrocinadores do Plano. 
Cada Patrocinador do Plano irá indemnizar o Administrador, 
o Curador e qualquer outra pessoa ou pessoas às quais o 
Patrocinador do Plano, Curador ou Administrador delegou de-
veres �duciários ou outros deveres ao abrigo do Plano, e irá 
isentá-los de responsabilidades de e contra qualquer e todas as 
reivindicações, danos, dívidas, perdas, custos e despesas (in-
cluindo taxas razoáveis de advogados e todas as despesas in-
corridas razoavelmente na sua defesa caso um Patrocinador do 
plano não chegue a prestar tal defesa) de qualquer tipo e nature-
za que possa ser imposto, incorrido por ou invocado contra os 
mesmos em qualquer altura devido à falha desse Patrocinador 
do plano em cumprir razoavelmente os seus deveres ao abrigo 
do Plano. Esta disposição irá sobreviver ao término do Plano 
e ao término da participação de um Patrocinador do Plano no 
Plano relativamente a eventos ocorridos durante a participação 
do Patrocinador do Plano no Plano.

10.11 Procedimento de Reclamações. Os seguintes pro-
cedimentos de reivindicações e recursos estão sujeitos a quais-
quer regras ou procedimentos adicionais que o Administrador 
possa adoptar periodicamente que não sejam inconsistentes 
com o presente:

(a) Apresentação de reivindicações. Uma reivindicação 
de benefícios ao abrigo de qualquer Plano tem de ser apre-
sentada por um Requerente ao Administrador num formulário 

fornecido pelo Administrador dentro de um ano após o evento 
que ocorra por último entre os seguintes:

(i) ocorrência dos eventos que causam a reivindicação, ou
(ii) o Requerente sabia ou deveria saber dos factos ou 

eventos que causaram a reivindicação,
ou considera-se que o Requerente abdicou do seu direito 

em efectuar uma revindicação ou tentar obter qualquer out-
ra resolução, incluindo a apresentação de processo judicial. 
Não obstante o supracitado, um Titular de conta não necessita 
de pedir ou iniciar o recebimento de benefícios ao abrigo do 
Plano até à sua Data de início obrigatória (excepto no caso de 
levantamento de uma pequena quantia). Será enviado aviso 
escrito sobre a disposição de uma reivindicação ao Promotor 
do plano e ao Requerente dentro de 45 dias depois da apre-
sentação de todos os formulários e materiais necessários rel-
acionados com a reivindicação. Se circunstâncias especiais 
exigirem uma extensão de tempo, será fornecido um aviso 
escrito sobre a extensão ao Requerente e o aviso escrito sobre 
a disposição de uma reivindicação será enviado dentro de um 
período adicional de 90 dias.

(b) Indeferimento de uma reivindicação. Se qualquer 
reivindicação ao abrigo de um Plano for total ou parcialmente 
rejeitada, o Administrador irá enviar ao Requerente um aviso 
escrito sobre o indeferimento, dentro do período especi�cado na 
subsecção (a) acima, escrita numa forma adequada para a com-
preensão do Requerente, indicando as seguintes informações:

(i) as razões especí�cas para esse indeferimento;
(ii) a referência especí�ca a qualquer disposição perti-

nente do Plano na qual se baseia o indeferimento;
(iii) uma descrição de qualquer material adicional ou 

informações necessárias para que o Requerente melhore a 
reivindicação e uma explicação sobre porque é que esse ma-
terial ou informação são necessários; e

(iv) uma explicação sobre os procedimentos de recurso 
do Plano.

(c) Recurso do indeferimento. Se forem rejeita-
dos benefícios a um Requerente ao abrigo de (b) acima, o 
Requerente tem o direito de recorrer da decisão dentro de 90 
dias após a data do indeferimento da reivindicação, de acordo 
com os seguintes procedimentos:

(i) Procedimento de recursos intermédios. O 
Administrador irá estabelecer um procedimento de recursos 
intermédios que inclua um processo inferior a três níveis.

(ii) Procedimento de recursos �nais.
(A) Se o Requerente desejar recorrer do indeferimento de 

benefícios ao abrigo da subsecção (c)(i), o Requerente tem de 
apresentar ao Comité de Recursos Finais um recurso escrito e 
documentos de apoio, utilizando qualquer formulário requeri-
do pelo Administrador para esse �m, dentro de 90 dias após a 
data o do indeferimento. Esse recurso pode ser endereçado ao 
Administrador ou ao cuidado da pessoa ou pessoas especi�-
cadas no aviso de indeferimento.

(B) Um recurso apresentado dentro do prazo será ouvido 
pelo Comité de Recursos Finais na sua próxima reunião, a 
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não ser que se necessite de mais tempo para o processamento 
e, nesse caso, o Requerente será noti�cado e o recurso será 
ouvido na reunião seguinte do Comité de Recursos Finais. Os 
recursos ou documentos apresentados num período inferior 
a 30 dias antes da próxima reunião do Comité de Recursos 
Finais não serão considerados pelo Comité de Recursos 
Finais, excepto com a sua permissão e ao seu critério.

(C) O Requerente ou um representante do Patrocinador 
do plano poderá solicitar permissão para comparecer pessoal-
mente ou por teleconferência perante o Comité de Recursos 
Finais para apresentar provas em relação à reivindicação, em 
subordinação às condições e limitações de tempo estipulados 
pelo Comité de Recursos Finais, mas as despesas relaciona-
das com essa comparência pessoal devem ser suportadas pelo 
Requerente ou Patrocinador do plano.

(D) O Comité de Recursos Finais irá decidir o recurso de 
um Requerente e a sua decisão será de�nitiva. A decisão será 
implementada pelo Administrador.

(E) O Requerente receberá aviso escrito sobre a decisão 
do recurso. Se a decisão for um indeferimento, esse aviso irá 
incluir as razões especí�cas para a decisão, escritas de for-
ma a serem compreendidas pelo Requerente e com referência 
especí�ca a qualquer disposição pertinente do Plano a partir 
do qual se baseou a decisão. Esse aviso escrito será enviado 
ao requerente pelo Administrador dentro de 15 dias após a 
decisão do Comité de Recursos Finais.

(iii) Comités de Recursos.
(A) O Comité de Recursos Intermédios é um comité no-

meado pelo Administrador.
(B) O Comité de Recursos Finais do Administrador é um 

comité do Conselho de Administração do Conselho Geral, se-
leccionado periodicamente por esse Conselho.

(C) O Comité de Recursos Intermédios e o Comité de 
Recursos Finais poderão desenvolver regras e procedimentos 
para reger as suas próprias reuniões e acções e a apresen-
tação e decisões de recursos de reivindicações por parte dos 
Requerentes.

(D) Qualquer falha de qualquer um dos comités de re-
curso em decidir sobre um recurso a uma reivindicação até 
ao prazo para a tomada dessa decisão será considerada um 
indeferimento da reivindicação. O Requerente poderá depois 
proceder para o próximo passo do procedimento.

(E) Qualquer falha por parte do Requerente em recorrer 
de qualquer indeferimento de reivindicação até ao prazo para 
o fazer será considerada uma resolução �nal da reivindicação 
e considera-se que o Requerente abdicou do seu direito em 
apresentar um recurso ou um recurso adicional ou em procu-
rar obter qualquer outra resolução, incluindo apresentação de 
processo judicial.

(d) Recurso de uma Condição Precedente à Arbitragem 
Obrigatória. [Ver Anexo A] 

10.12 Ordens de relações domésticas quali�cadas. Não 
obstante a secção 12.2, a totalidade ou parte dos benefícios 

Adquiridos do Participante resultantes ao abrigo deste Plano 
pode ser transferida para um ou mais Bene�ciários de pag-
amentos alternativos com base numa “ordem de relações 
domésticas quali�cada”, conforme a de�nição desse termo 
no Código §414(p).

(a) Quando apropriado, o Administrador irá fornecer a 
um Participante envolvido em litígio matrimonial, as in-
formações relativas à natureza e valor dos benefícios do 
Participante e irá ajudar o Participante e o tribunal a interpre-
tar essas informações.

(b) O Administrador irá manter um procedimento escrito 
para determinar o estado quali�cado das ordens de relações 
domésticas e para administrar as distribuições ao abrigo des-
sas ordens quali�cadas. Esse procedimento irá considerar que 
durante o período no qual está a ser efectuada uma determi-
nação em relação ao estado quali�cado de uma ordem recebi-
da pelo Administrador e durante 30 dias após isso:

(i) o Administrador irá instruir o Agente �duciário para 
segregar e contabilizar separadamente quaisquer somas pagas 
ao Participante que a ordem exija pagamento ao Bene�ciário 
de pagamento alternativo; e 

(ii) o Participante será proibido de optar por receber 
qualquer distribuição que comprometeria os direitos conce-
didos ao Bene�ciário de pagamento alternativo pela ordem, 
sem o consentimento escrito do Bene�ciário do pagamento 
alternativo.

(c) Nem o Bene�ciário de pagamento alternativo nem 
qualquer pessoa que reivindique através do Bene�ciário de 
pagamento alternativo terão o direito de transferir benefícios 
para outro Bene�ciário de pagamento alternativo. Para os �ns 
de determinar a elegibilidade em receber benefícios trans-
feridos para um Bene�ciário de pagamento alternativo, o 
Bene�ciário de pagamento alternativo terá todos os direitos e 
deveres de um Participante totalmente atribuído que tenha in-
corrido um Término do emprego, com a exclusão de qualquer 
reivindicação da parte do Participante.

(d) O Administrador pode cobrar ao Plano os seus custos 
de administração de QDROs, incluindo mas sem limitação, 
taxas de advogados, despesas de litígios e uma cobrança ra-
zoável pelos seus serviços associados.

SECÇÃO 11 - EmENDA E TÉRMINO DO PANO
[Ver Anexo A] 
SECÇÃO 12 - DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 Regras e formulários. O Administrador terá a auto-

ridade e responsabilidade de:
(a) adoptar regras, regulamentos e políticas para a ad-

ministração deste Plano, em todos os aspectos não especi�ca-
mente cobertos pela legislação da Conferência Geral ou por 
implicação razoável; e

(b) prescrever os formulários e registos conforme 
necessários para a administração do Plano.

12.2 Não alienação de benefícios. Nenhum benefício 
pagável em qualquer altura ao abrigo do Plano estará sujeito 
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em nenhum aspecto a alienação, venda, transferência, caução, 
apreensão, penhora ou encargo de qualquer tipo, excepto con-
forme indicado abaixo. Qualquer tentativa de alienar, vender, 
transferir, atribuir, penhorar ou onerar esse benefício, pagável 
presentemente ou posteriormente, será nula, excepto conforme 
indicado abaixo. Nenhum benefício nem qualquer fundo ao 
abrigo do Plano serão de qualquer modo responsáveis por, ou 
sujeitos a, dívidas ou obrigações de qualquer Titular de conta 
ou outra pessoa com direito a qualquer benefício, excepto:

(a) conforme indicado na secção 10.12 (relativamente às 
QDROs);

(b) conforme indicado num imposto a favor do IRS na 
medida exigida pelos regulamentos;

(c) na medida exigida ao abrigo da lei Mandatory Victims 
Restitution Act de 1996 (18 U.S.C. §3663A);

(d) para o pagamento de prémios de planos de saúde de 
um Participante reformado ou Participante incapacitado;

(e) na medida em que esse Titular de conta ou outra 
pessoa tenha recebido um pagamento em excesso ao abri-
go do Plano ou de qualquer outro plano administrado pelo 
Administrador; ou

(f) na medida em que esse Titular de conta ou outra pes-
soa tenha efectuado uma atribuição voluntária e revogável:

(i) por escrito, e aceite pelo Administrador;
(ii) aceitável para o Administrador a seu próprio critério; e
(iii) depois de esse benefício atribuído ser vencido e 

pagável ao abrigo dos termos do Plano, incluindo a criação 
de quaisquer opções e submissão de quaisquer pedidos 
necessários do Titular de conta ou outra pessoa.

12.3 Não reversão. Todas as quantias contribuídas para 
um Plano por um Promotor do plano são contribuições ir-
revogáveis, excepto na medida indicada abaixo. Os Promotores 
do plano não têm o direito, título ou interesse nos activos de 
um Plano ou Fundo �duciário e nenhuma parte do Fundo �-
duciário ou activos de um Plano ou interesse no mesmo poderá 
a qualquer altura reverter para ou ser novamente pago aos 
Promotores do plano, excepto conforme indicado abaixo:

(a) Se for efectuada uma Contribuição ao Plano pelo 
Patrocinador do Plano por um erro de facto, então tal 
Contribuição irá, na medida permitida de acordo com os 
regulamentos ou orientação aplicável ao Internal Revenue 
Service, e na medida consistente com procedimentos estabe-
lecidos pelo Administrador, será ajustada por quaisquer gan-
hos ou perdas e devolvidas ao Patrocinador do Plano se:

(i) o Patrocinador do Plano enviar um pedido por escrito 
para a sua devolução ao Administrador dentro de um prazo 
razoável após ter sido efectuada a Contribuição;

(ii) o Promotor do Plano documenta esse erro à satisfação 
do Administrador; e

(iii) o Administrador ainda não tiver distribuído essa 
Contribuição (ou a parte que se pretende devolver).

Os reembolsos para um Patrocinador do Plano a partir de 
uma Conta de um Titular de conta reduzirão essa Conta em 
conformidade.

(b) Se for efectuada uma Contribuição para o Plano por 
um Patrocinador do Plano que o Administrador determine 
dentro de 30 dias que seja um erro ou engano, o Administrador 
poderá recusar o pagamento como uma Contribuição para o 
Plano e devolver o pagamento (ou uma quantia igual ao mes-
mo) ao Patrocinador do Plano.

12.4 Construção. O Plano e cada uma das suas dis-
posições serão interpretadas e a sua validade será determina-
da pelas leis do Estado do Illinois, para além das suas leis que 
respeitem a escolha da lei, na medida em que essas leis não 
sejam impedidas por qualquer lei federal.

12.5 Limitação de responsabilidade. Todos os benefícios 
ao abrigo do presente são contingentes sobre e pagáveis exclusiv-
amente a partir dos activos do Fundo �duciário, que derivam das 
contribuições que podem ser recebidas pelo Agente �duciário 
e resultados de investimento do Agente �duciário. Nenhuma 
obrigação �nanceira será assumida pelo Administrador ou 
Agente �duciário, para além das que podem ser cumpridas 
pelas contribuições recebidas na realidade e resultados de in-
vestimento, reduzida por quaisquer despesas ou cobranças do 
Administrador ou Agente �duciário relativamente aos activos 
do Fundo �duciário. Na medida em que os activos de um Plano 
atribuível a um Titular de conta tenham sido transferidos para 
um fundo �duciário dedicado separado, todos os benefícios aos 
quais o Titular de conta tem direito ao abrigo desse Plano serão 
fornecidos apenas a partir desse fundo �duciário e apenas na 
medida em que o fundo �duciário seja adequado. Além disso, 
se o Curador segregar activos do Fundo �duciário por Plano no 
âmbito do Plano, todos os benefícios aos quais um Titular de 
conta tem direito ao abrigo desse Plano serão fornecidos ape-
nas a partir da porção segregada do Fundo �duciário e apenas 
na medida em que essa porção segregada é adequada. Nem o 
Administrador nem o Agente �duciário, nem os seus o�ciais, 
funcionários, contratantes ou agentes serão pessoalmente re-
sponsáveis ou de outra forma responsabilizados pelo pagamento 
de quaisquer benefícios ao abrigo do presente.

12.6 Resolução alternativa de litígios. Caso surja uma 
disputa relacionada com a relação entre o Patrocinador do 
Plano e o Administrador ou o Curador, as partes concordam 
tentar primeiro e em boa fé resolver a disputa através de me-
diação através da Associação de Arbitragem Americana ou 
outro serviço de mediação/arbitragem mutuamente acordado 
pelas partes, antes de recorrer a arbitragem. Caso surja uma 
disputa relacionada com a relação entre o Patrocinador do 
Plano e o Administrador ou o Curador, as partes concordam 
tentar primeiro e em boa fé resolver a disputa através de me-
diação através da Associação de Arbitragem Americana ou 
outro serviço de mediação/arbitragem mutuamente acordado 
pelas partes, antes de recorrer a arbitragem.

(a) O local de mediação e/ou arbitragem será numa ci-
dade mutuamente acordada pelas partes.

(b) As leis do Estado do Illinois serão aplicadas nas situ-
ações onde a lei federal não seja aplicável. As regras aplicáveis 
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do serviço de arbitragem seleccionado serão aplicadas. Se o 
serviço permitir que as partes seleccionem o número de árbi-
tros, a não ser que outro número seja mutuamente acordado, 
qualquer arbitragem ao abrigo do presente será efectuada per-
ante três árbitros. A decisão dos árbitros ou de uma maioria 
dos mesmos, será de�nitiva. A sentença após a decisão con-
cedida poderá ser apresentada em qualquer tribunal, estadual 
ou federal com jurisdição.

(c) As tarifas e custos da mediação serão suportados de 
forma igual pelas partes. As tarifas e custos de arbitragem 
serão distribuídos pelas partes pelos árbitros.

12.7 Títulos e cabeçalhos. Os títulos e cabeçalhos das 
secções deste instrumento são aqui inseridos apenas para con-
veniência de referência e, no caso de quaisquer con�itos, re-
gerá o texto deste Plano e não os títulos ou cabeçalhos.

12.8 Número e género. Sempre que utilizado no pre-
sente documento, o singular inclui o plural e o plural inclui 
o singular, excepto quando o contexto exige o contrário. De 
igual forma, o masculino inclui o feminino e vice-versa.

12.9 USERRA. Não obstante qualquer disposição do 
Plano em contrário, as contribuições, benefícios e crédito de 
serviços relativos ao serviço militar quali�cado serão forneci-
dos de acordo com a lei USERRA.

12.10 Deveres do participante, do bene�ciário e do tit-
ular de conta. Cada pessoa com direito a benefícios ao abri-
go do Plano tem de indicar ao Administrador ou Patrocinador 
do plano periodicamente, a morada dessa pessoa e sempre 
que alterar a sua morada. O incumprimento dessa indicação 
poderá resultar no anulamento de benefícios de outra forma 
devidos ao abrigo do Plano.

12.11 Adequação de evidências. As provas necessárias 
ao abrigo do Plano têm de ser executadas ou apresentadas 
por indivíduos ou partes adequados e podem ser sob a for-
ma de certi�cados, depoimentos, documentos ou outras in-
formações que a pessoa à qual são apresentadas as provas, 
considere pertinente e �ável.

12.12 Aviso a outras partes. Um aviso enviado através 
de correio pré-pago, de primeira classe a um Titular de con-
ta para a sua última morada conhecida pelo Administrador 
será vinculativo sobre o Titular de conta para todos os �ns do 
Plano e será considerado entregue na data do aviso ou car-
ta. Um pedido de benefícios, designação de bene�ciários ou 
outro aviso enviado através de correio pré-pago, de primeira 
classe, por parte de um Titular de conta ao Administrador será 
considerado entregue na data do carimbo postal. O aviso pode 
ser endereçado ao Administrador para a seguinte morada (ou 
outra morada que o Administrador possa designar periodica-
mente):

Administrador do Plano de reforma CompassJunta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista 
Unida1901 Chestnut AvenueGlenview, IL 60025-1604.

12.13 Renúncia ao Aviso. Qualquer aviso ao abrigo do 
Plano poderá ser rejeitado pela pessoa com direito a esse avi-
so. No entanto, a renúncia de um aviso não é considerada uma 
renúncia num caso posterior.

12.14 Sucessores. Este Programa é vinculativo sobre os 
Patrocinadores do Plano e sobre todas as pessoas com direitos 
a receber benefícios ao abrigo do presente e seus respectivos 
sucessores, herdeiros e representantes legais.

12.15 Divisibilidade. Se qualquer disposição do Plano 
for considerada ilegal ou inválida por qualquer razão, essa 
disposição ilegal ou inválida não afectará as restantes dis-
posições do Plano e o Plano será interpretado e implementado 
como se essas disposições ilegais ou inválidas nunca tivessem 
estado incluídas no Plano.

12.16 Suplementos. O Plano poderá ser alterado perio-
dicamente conforme indicado na secção 11 adicionando-se 
um ou mais suplementos ao Plano para abordar situações es-
peciais não aplicáveis a todos os Patrocinadores do Plano ou 
a todas os Clérigos, Participantes, Bene�ciários ou Titulares 
de conta. Qualquer um desses Suplementos especi�cará os 
Patrocinadores do Plano e as pessoas abrangidas e quaisquer 
regras ou benefícios especiais relacionadas com os mesmos. 
Na medida em que essa regras ou benefícios estejam em 
con�ito com as disposições gerais do Plano, essas regras ou 
benefícios substituirão as disposições gerais do Plano, bem 
como as pessoas abrangidas pelo suplemento na medida em 
que estejam em con�ito com essas disposições gerais. Salvo 
indicação em contrário num suplemento, todas as disposições 
do Plano aplicar-se-ão às pessoas abrangidas pelo suplemen-
to.

12.17 Transferência de Benefícios. Não obstan-
te qualquer disposição do Plano em contrário, por motivos 
de conveniência administrativa ou �exibilidade, 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 Saldos de Conta devidos a um 
Participante, um Titular de Conta, um Destinatário Alternativo 
ou um Bene�ciário de um Plano para outro Plano de reforma 
administrado pelo Administrador, sujeito ao seguinte:

(a) Os benefícios de plano de contribuição de�nida, e 
os Saldos de Conta que �nanciam tais benefícios, podem ser 
transferidos de uma Conta de Plano para outra Conta de Plano 
dentro do Plano ou outro plano de contribuição de�nida ad-
ministrado pelo Administrador.

(b) 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.

(c) Todas as regulações relativas às transferências serão 
cumpridas, incluindo mas não limitado a §1.403(b)-10(b)(3) 
das regulações.
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12.18 Arbitragem Obrigatória. [Ver Anexo A]
ANEXO A – CARACTERÍSTICAS DO PLANO DE 

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS DO PLANO
Este Anexo A descreve as principais características da 

concepção de benefícios do Plano que apenas podem ser 
emendados pela Conferência Geral, conforme descrito na 
secção 11 abaixo, se o ¶ 1504.1 da Disciplina for emendado 
pela Conferência Geral de 2020 para re�ectir essa autoridade 
de emenda. Se o ¶ 1504.1 da Disciplina não for assim emen-
dado pela Conferência Geral de 2020, as secções do Plano 
constante no Anexo A reverterão para as suas localizações 
numeradas dentro do corpo principal do documento do Plano 
e o Anexo A será eliminado. 

1.4 Financiamento. * * * 
(c) Contribuições para Conferências Missionárias. Não ob-

stante qualquer disposição em contrário no Plano, a Conferência 
Missionária do Alasca, Conferência Anual Missionária Índia 
Oklahoma, e a Conferência Anual Missionária de Red Bird não 
serão responsáveis pelo �nanciamento das Contribuições não 
correspondentes devidas aos seus Participantes ao abrigo das 
secções 4.1(a)(i) e (ii). Os participantes destas Conferências 
podem ainda ganhar e receber tais Contribuições. Para �nan-
ciar estas Contribuições não correspondentes, o Administrador 
exigirá contribuições adicionais cada ano do plano de todos 
os outros Patrocinadores do Plano, com o montante total de 
Contribuições adicionais a ser calculado pelo Administrador, 
num montante su�ciente para �nanciar todas as Contribuições 
não correspondentes das Conferências listadas acima. A re-
sponsabilidade pelas Contribuições adicionais será divid-
ida entre outros Patrocinadores do Plano em proporção às 
Contribuições do Patrocinador do Plano cada uma delas real-
izada ao abrigo do Plano no Ano do plano anterior (conforme 
determinado pelo Administrador). Tais Contribuições adicio-
nais serão depositadas numa Conta que será debitada ao longo 
do Ano do Plano para �nanciar tais Contribuições não corre-
spondentes. Qualquer montante restante na Conta no �nal do 
Ano do Plano irá reduzir o montante de Contribuições adicio-
nais devidas para o Ano do Plano seguinte. 

Não obstante o que precede, quando uma das Conferências 
Anuais identi�cadas acima se funde com outra Conferência 
Anual não identi�cada acima, a isenção de �nanciamento iden-
ti�cada acima será faseada ao longo de um período não supe-
rior a quatro anos, de forma determinada pelo Administrador.

1.6 Patrocinadores do plano. 
(a) Cada Conferência é um Patrocinador do Plano do 

Plano em relação aos Participantes que estejam:
(i) Nomeado por um Bispo para:
(A) uma Igreja local localizada nessa Conferência;
(B) um Cargo pastoral localizado nessa Conferência;
(C) uma Unidade responsável da conferência localizada 

nessa Conferência;
(D) uma Entidade electiva de conferências aprovada por 

essa Conferência;

(ii) Membro do clero nomeado pelo Bispo des-
sa Conferência que esteja coberto pelo CPP e se torne 
Incapacitado no âmbito do CPP;

(iii) quando eleito por uma Conferência ao abrigo do 
Acordo de adopção, membros dessa Conferência colocados 
em Licença Médica mas não abrangidos pela parágrafo (ii) 
acima;

(iv) Membros do clero não jurisdicionais, Membros do 
clero de outra denominação metodista ou Membro do clero de 
outra denominação nomeados pelo Bispo dessa Conferência; 
ou

(v) com direito a Contribuições ao abrigo da USERRA, 
mas que serviram pela última vez essa Conferência ao abrigo 
do parágrafo (i) acima.

Cada uma dessas Conferências irá realizar um Acordo de 
adopção que englobe esses Participantes em relação ao Plano.

(b) A Conselho Geral de Finanças e Administração será 
um Patrocinador do Plano relativamente aos Participantes que 
são:

(i) Bispos;
(ii) Bispos em Licença Médica; ou
(iii) Bispos com direito a Contribuições ao abrigo do 

USERRA.
 (c) Se a Comissão da Conferência Geral assim optar, 

num Acordo de adopção, a Comissão da Conferência Geral 
é um Patrocinador do Plano do Plano principal de benefícios 
de�nidos ao abrigo desta Parte B em relação aos Participantes 
que são nomeados para a Comissão da Conferência Geral.

(d) Nenhuma outra entidade pode ser um Patrocinador 
de Plano.

2.13 Escalada de contribuição automática. Uma 
função sob a qual a taxa de Contribuições dos Participantes 
de um Participante contribuído ascende anualmente por uma 
percentagem seleccionada da Compensação do Participante 
(num incremento aceitável para o Administrador), num mês 
seleccionado do ano, a menos que o Participante contribu-
inte se desligar da característica de uma forma aceitável para 
o Administrador, ou a menos que o Participante contribu-
inte seja membro de uma categoria de Participantes que não 
seja elegível para escalonamento, conforme de�nido pelo 
Administrador ocasionalmente. Os Patrocinadores do plano 
podem escolher a taxa de aumento percentual (que não pode 
ser inferior a uma percentagem por ano), o mês do ano em 
que o aumento ocorre e a taxa de contribuição a que o es-
calonamento cessa. A função de Escalada de contribuição au-
tomática está sujeita a quaisquer regras ou procedimentos que 
o Administrador opte por implementar. 

2.14 Inscrição automática. Uma função que garan-
ta que os Participantes do Patrocinador do Plano que sejam 
elegíveis para Contribuições de participantes ao abrigo do 
Plano serão inscritos pelo Patrocinador do Plano (após um 
aviso adequado do mesmo para cada um desses indivíduos), 
de forma aceitável para o Administrador, de não alterar as 
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Contribuições do Participante ou de alterar o montante ou 
tipo ou a não ser que o Participante contribuinte seja mem-
bro de uma categoria de Participantes que não é elegível para 
Inscrição automática, conforme de�nido pelo Administrador 
periodicamente. 

2.23 Compensação. A Compensação do Participante 
equivale à soma do seguinte:

(a) os salários base anuais do Participante ou salário pago 
ou disponibilizados por um Patrocinador do Plano ou Unidade 
de pagamento de salários a um clérigo num Ano do plano, inclu-
indo, à opção do Patrocinador do Plano, quaisquer salários adi-
cionais ou salários pago ao Participante em vez da cobertura do 
plano de saúde do grupo fornecido pelo Patrocinador do Plano, 
incluindo cobertura dos membros da família do Participante, 
conforme determinado pelo Patrocinador do Plano. Esses salári-
os ou remunerações incluirão qualquer montante que seja ex-
cluído do rendimento bruto de acordo com o Código §107(2); e

(b) quando um presbitério é fornecido ao Participante 
como parte da sua remuneração, 35% do montante descri-
to na subsecção (a), não deve exceder 35% da taxa anual de 
Compensação de um Bispo, mas não inferior a US$ 10 000 
(sendo esse máximo e mínimo proporcionais aos anos parci-
ais durante os quais um presbitério é fornecido). 

A Remuneração será determinada de acordo com os proced-
imentos que possam ter sido estabelecidos pelo Administrador. 
A Remuneração exclui, entre outras coisas, pagamentos únicos 
ou ocasionais que não sejam feitos regularmente como parte do 
salário base anual de um Clérigo, tais como reembolsos de des-
pesas ou pagamentos de bónus. O pagamento de indemnização 
também está excluído da compensação.

2.51 Gestão de Investimento LifEstage. Um serviço de 
alocação de activos e de gestão de investimento oferecido pelo 
Administrador directamente ou através de um contratante, que 
fornece aos Titulares de conta uma mistura de investimento ad-
equada com base em factores como a idade do Titular de conta e 
o nível seleccionado de tolerância ao risco. Este serviço pode, a 
critério do Administrador, ser marcado com um nome diferente. 

2.52 Rendimento da reforma da LifEstage. Método de 
pagamento opcional ou obrigatório, dependendo do tipo de 
Titular de conta e Conta, que é fornecido directamente pelo 
Administrador ou através de um contratante. Ao abrigo de-
sta forma de pagamento, uma série de pagamentos periódi-
cos que podem variar em montante ao longo do tempo são 
distribuídos a partir de toda ou parte do Saldo de conta de 
um Titular de conta, sobre a esperança de vida do Titular de 
conta ou a esperança de vida conjunta do Titular de conta e 
do Cônjuge. Este método de pagamento também pode incluir 
modi�cações eleitas pelo Titular de conta, a�rmativamente ou 
como resultado de uma funcionalidade prede�nida, com tais 
modi�cações determinadas de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pelo Administrador. Tais modi�cações podem 
incluir a compra de uma anuidade diferida de uma companhia 
de seguros, a recepção de pagamentos de pontes da Segurança 
Social, sob o qual os pagamentos periódicos aumentados são 

feitos durante um período de adiamento dos pagamentos de 
reforma da Segurança Social, e a capacidade de receber não 
mais do que as distribuições mínimas requeridas ao abrigo 
da secção 8.4. A aquisição de uma anuidade diferida com 
montantes do Saldo de conta do Titular de conta será feita de 
acordo com os regulamentos previstos na secção 401(a)(9) do 
Código. Os detalhes administrativos adicionais deste méto-
do de pagamento serão determinados pelo Administrador, em 
consonância com os objectivos de providenciar prestações so-
bre as expectações de vida aplicáveis, de modo prudente que 
equilibre os objectivos de maximizar os pagamentos efectua-
dos ao longo da vida útil ou de vida esperada, e minimizando 
os riscos de longevidade e investimento. Este serviço pode, a 
critério do Administrador, ser marcado com um nome difer-
ente.

3.1 Elegibilidade para participação. 
(a) Membro do clero elegível. Um membro do clero 

elegível é um membro do clero:
(i) que:
(A) é nomeado a tempo inteiro ou, quando um 

Patrocinador do Plano assim tiver decidido, é nomeado pelo 
menos por meio tempo ou pelo menos três quartos, e:

(I) cuja Conferência ou Unidade de pagamento de salários 
é um Patrocinador do Plano, em conformidade com os termos 
do Plano, e está sob Nomeação pelo Bispo dessa Conferência 
do Patrocinador do Plano; ou

(II) é membro de uma Conferência mas está sob Nomeação 
pelo Bispo de outra Conferência do Patrocinador do Plano 
(segundo o signi�cado do ¶ 346.1 do Livro de Disciplina); ou

 (B) é considerado Incapacitado ao abrigo do CPP e foi 
nomeado pelo menos a Tempo parcial durante os 24 meses 
(excluindo os períodos em que está em Licença de ausência) 
imediatamente anteriores à concessão dos benefícios de inca-
pacidade ao abrigo do CPP; ou

(C) está colocado em Licença Médica, mas apenas nos 
casos em que o Patrocinador do plano desse Membro do cle-
ro elegeu no seu Acordo de adopção pagar benefícios a esse 
clérigo e foi nomeado a tempo inteiro pelo menos a Tempo 
parcial (a menos que quando um Patrocinador do Plano as-
sim tiver decidido, é nomeado pelo menos por meio tempo ou 
pelo menos três quartos) durante algum tempo ao longo dos 
24 meses (excluindo os períodos em que está em Licença de 
ausência) imediatamente anteriores à data em que o membro 
do clero foi colocado em Licença Médica; ou

(ii) é um Membro do clero não jurisdicional, um Membro 
do clero de Outra Denominação Metodista, um Membro do 
clero de Outra Denominação ou um Membro do clero descri-
to na secção (a)(i)(A)(II) acima) e:

(A) que:
(I) desenvolve uma inaptidão ou incapacidade após ter 

sido nomeado pelo menos a Tempo parcial (a menos que 
quando um Patrocinador do Plano assim tiver decidido, é no-
meado pelo menos por meio tempo ou pelo menos três quar-
tos) durante algum tempo ao longo dos 24 meses (excluindo 
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os períodos em que está em Licença de ausência) imediata-
mente anteriores ao início da sua inaptidão ou incapacidade;

(II) permanece nomeado pelo Bispo da Conferência do 
Patrocinador do plano (ou, nos casos em que o Patrocinador do 
plano não é supervisionado por um Bispo, permanece abrangi-
do pelo Acordo de adopção do Patrocinador do plano); e

(III) não informou ter interrompido ou não ter algum reg-
isto de Nomeação; ou

(B) é considerado Incapacitado ao abrigo do CPP e foi 
nomeado pelo menos a Tempo parcial (a menos que quan-
do um Patrocinador do Plano assim tiver decidido, é nomea-
do pelo menos por meio tempo ou pelo menos três quartos) 
durante os 24 meses (excluindo os períodos em que está em 
Licença de ausência) imediatamente anteriores à concessão 
dos benefícios de incapacidade ao abrigo do CPP;

mas não incluindo um Membro do clero que:
(1) está Reformado, a não ser que essa pessoa retome 

uma relação efectiva em conformidade com o ¶ 357.7 do 
Livro de Disciplina;

(2) tenha terminado a sua relação com a Conferência; ou
(3) é nomeado para uma Agência Geral.
A condição de elegibilidade a tempo inteiro (a menos 

que quando um Patrocinador do Plano assim tiver decidido, 
é nomeado pelo menos por meio tempo ou pelo menos três 
quartos) seja satisfeito (ou não) apenas com base no nível da 
nomeação (ou duas ou mais Nomeações que acrescentem a 
meio tempo, três quartos de tempo ou a tempo inteiro). O 
tempo real servido na Nomeação não é relevante.

(b) Participação. Cada Membro do clero elegível tor-
nar-se-á um Participante na Data de entrada , desde que o 
Participante satisfaça todos os requisitos que se seguem à 
Data de entrada:

(i) O(a) Participante é:
(A) um Membro do clero elegível sob Nomeação episco-

pal para uma Igreja local, Cargo pastoral, Unidade responsável 
da conferência ou Entidade electiva de conferências; ou

(B) um Bispo;
(ii) O Participante é elegível para participar num Plano 

da igreja; e
(iii) O Participante:
(A) está a receber uma Compensação em ligação com a 

sua Nomeação;
(B) é Incapacitado ao abrigo do CPP ou é um Bispo em 

Licença por incapacidade (mas, em nenhum dos casos, é um 
Participante com a�liação rescindida);

(C) quando eleito por uma Conferência de acordo com o 
seu Acordo de Adopção, um membro dessa Conferência que 
seja colocado em Licença Médica, mas não abrangido pela 
subsecção (b)(iii)(B) acima; ou

(D) tem direito a participar ao abrigo da USERRA.
Após se tornar inicialmente um Participante na Data de 

entrada, um Membro do clero elegível deve continuar a cum-
prir as condições mencionadas nas subsecções (a) e (b) acima 
para permanecer elegível para receber Contribuições. 

4.1 Contribuições do Patrocinador do Plano. Para 
cada mês actual ou posterior à Data de Entrada em Vigor, 
cada Patrocinador de Plano fará uma Contribuição Não 
Correspondente em nome de cada um dos Participantes que 
se quali�quem de acordo com a secção 3.1 (e continuam a 
quali�car-se no �nal de cada dito mês):

(a) Contribuições não correspondentes. Uma con-
tribuição não correspondente nos seguintes montantes: 

(i) Contribuição percentual não correspondente. Uma 
percentagem de contribuição não correspondente de 3% da 
Compensação desse Participante para esse mês; e

(ii) Contribuição Não Correspondente Fixa. Uma 
Contribuição Não Correspondente Fixa de $140 por mês, au-
mentada anualmente em 2% para os Anos do Plano após o Ano 
do Plano que começa na Data de Entrada em Vigor, arredonda-
da para o incremento de $5 mais próximo (e com os aumentos 
anuais a serem feitos no montante não arredondado). Esta con-
tribuição de �xa será proporcional para os Participantes que 
são nomeados menos do que a tempo inteiro. 

(b) Contribuições correspondentes. Uma contribuição 
correspondente num montante igual a:

(i) a parte das Contribuições desse Participante nos termos 
da secção 4.2 para o Ano do Plano actual até a data que não 
exceda 4% da Compensação desse Participante para o Ano 
do Plano actual até a data (duplicando essas Contribuições do 
Participante para quaisquer meses durante os quais sejam feit-
as contribuições correspondentes nos termos do parágrafo (ii) 
abaixo, mas apenas na medida em que não excedam 4% da 
Compensação desse Participante para o Ano do Plano actual), 
reduzido pelo montante das Contribuições correspondentes 
feitas para esse Participante para os meses anteriores no Ano 
do Plano actual; ou

(ii) para um Participante que se tornou Membro 
Provisório, conforme descrito abaixo, duas vezes o montante 
de tais Contribuições de Participante do Participante, ao abri-
go da secção 4.2, para o Ano do Plano actual até à data que 
não exceda 2% da Compensação do Participante para o actual 
Ano do Plano até à data, reduzido pelo montante correspon-
dente de Contribuições correspondentes para esse Participante 
para meses anteriores no Ano do Plano actual.

As Contribuições correspondentes serão proporcionadas 
ao abrigo do parágrafo (ii), em vez das proporcionadas ao 
abrigo do parágrafo (i), para um Participante que tenha atin-
gido estatuto de Membro provisório, começando pelo mês 
seguinte à data em que esse estado foi atingido, mas não an-
tes da Data de entrada em vigor. As contribuições correspon-
dentes ao abrigo do parágrafo (ii) irão cessar, e revertem para 
as proporcionadas pelo parágrafo (i), no primeiro mês que se 
segue ao 10.º aniversário da data em que o Participante se tor-
na Membro Provisório. Este período de 10 anos será alargado 
para um Participante que incorra numa Licença de Ausência 
não remunerada durante esse período, com a extensão do tem-
po equivalente ao período dessa licença. 
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(c) Participantes com incapacidade. As contribuições 
descritas nas subsecções (a) e (b) acima serão feitas aos 
Participantes que são Inválidos CPP ou em Licença Médica 
apenas conforme previsto nesta subsecção (c):

(i) Elegibilidade de participantes com incapacidade. Os 
seguintes grupos de Participantes serão elegíveis para receber 
Contribuições ao abrigo desta subsecção (c):

(A) Participantes e com incapacidade no âmbito do CPP 
que são elegíveis ao abrigo da secção 3.1 (e continuam a qual-
i�car-se no �nal de cada mês); 

(B) Bispos em Licença Médica que são elegíveis ao abri-
go da secção 3.1 (e continuam a quali�car-se no �nal de cada 
mês); e

(C) Participantes em Licença Médica elegíveis ao abri-
go da secção 3.1  (e continuam a quali�car-se no �nal de 
cada mês) cujos Patrocinadores do plano optaram nos seus 
Acordos de adopção em abranger esses Participantes.

Tais Contribuições para Participantes com Incapacidade 
CPP serão feitas pelo CPP. As contribuições para os bis-
pos em Licença Médica serão feitas em conformidade com 
¶ 410.4 da Disciplina. As contribuições para os Participantes 
descritas no subparágrafo (C) serão feitas pelo Patrocinador 
do plano dos Participantes. Não obstante as disposições an-
teriores, um Participante irá deixar de se quali�car para mais 
Contribuições nesta subsecção (c) por conta de períodos após 
os quais o Participante passa a ser um Participante com a�l-
iação rescindida.

(ii) Montante de contribuições. Os Participantes elegíveis 
ao abrigo da Secção 4.1(c)(i) acima terão direito a Contribuições 
não correspondentes e a Contribuições correspondentes:

(A) no caso de Participantes com Incapacidade CPP 
abrangidos pela secção 4.1(c)(i)(A) acima, no montante 
em que os Participantes teriam recebido, caso não fossem 
Inválidos CPP, determinado utilizando a Compensação do 
Participante a partir do mês imediatamente anterior ao início 
da Incapacidade CPP desse Participante. O montante máx-
imo de Contribuições Correspondentes será fornecido aos 
Participantes Inválidos CPP, independentemente de quais-
quer Contribuições do Participante serem feitas por esses 
Participantes, ao abrigo da secção 4.2;

(B) no caso de Bispos em Licença Médica coberta ao 
abrigo da secção 4.1(c)(i)(B) acima, no montante em que os 
Bispos teriam recebido, se não em Licença Médica, determi-
nado usando a Compensação do Bispo a partir do mês ime-
diatamente anterior ao início dessa Licença Médica, e com 
Contribuições Correspondentes a serem fornecidas na medida 
em que tal Bispo faz Contribuições de Participante enquanto 
estiver em Licença Médica; ou

(C) no caso dos Participantes em Licença Médica abran-
gidos pela secção 4.1(c)(i)(C) acima, no montante escolhido 
no Acordo de Adopção do Patrocinador do Plano, determina-
do utilizando a Compensação do Participante a partir do mês 
imediatamente anterior ao início dessa Licença Médica, e com 

quaisquer Contribuições Correspondentes a serem fornecidas 
apenas na medida em que o Participante faz Contribuições de 
Participante enquanto estiver em Licença Médica,

e, para todas as três situações acima, com aumentos an-
uais de 3% na Compensação, com início no ano seguinte ao 
ano em que tais Contribuições ao abrigo desta subsecção (c) 
foram primeiro feitas,

em ambos os casos na medida permitida ao abrigo do 
Código §415(c)(3)(C) (ou quaisquer outras disposições 
aplicáveis do Código) e da secção 5.

(iii) Período de contribuições. As contribuições forneci-
das de acordo com esta subsecção (c) serão feitas a partir da 
data em que o Participante é elegível ao abrigo da subsecção 
(c)(i) acima até à primeira de entre:

(A) a data em que o Participante deixa de se quali�car ao 
abrigo da subsecção (c)(i) acima; ou

(B) no caso de um Participante Inválido CPP, a data em 
que os benefícios de contribuição do plano de reforma por 
invalidez do CPP terminem. 

4.2 Contribuições dos Participantes.
(a) Contribuições dos Participantes. * * * 
(ii) Inscrição automática. Se tal Participante não �zer uma 

opção nos termos do parágrafo (a)(i) acima e o Participante 
for membro de uma categoria de Participantes que seja 
elegível para Inscrição Automática, conforme de�nido pelo 
Administrador de tempos a tempos, um montante, como as 
Contribuições antes de impostos, igual à Compensação do 
Participante multiplicado pela taxa de Contribuição inadim-
plente pela qual o Patrocinador do Plano opta no seu Contrato 
de Adopção, cuja taxa não pode ser inferior à percentagem 
da Compensação do Participante que deveria ser contribuída 
pelo Participante a �m de ganhar a Contribuição correspon-
dente total nos termos da seção 4.1(b) acima.* * *  

A percentagem de contribuições de um Participante 
será aumentada sob a função de Escalada de Contribuição 
Automática, sujeita a quaisquer regras e procedimentos es-
tabelecidos pelo Administrador, com base nas opções do 
Patrocinador do Plano, a menos que o Participante tenha opta-
do por não participar nessa função de uma forma aceitável 
para o Administrador ou que o Participante seja membro de 
uma categoria de Participantes que não seja elegível para 
Escalada de Contribuição Automática, conforme de�nido pe-
riodicamente pelo Administrador. * * * 

6.1 Contas de Participantes. * * * 
As Contribuições do Patrocinador do plano serão con-

tabilizadas separadamente, uma vez que tais montantes e 
quaisquer ganhos daí decorrentes estão sujeitos aos requisitos 
de investimento e distribuição, se essa Conta for detida por 
um Participante. * * *

6.3 Investimento de Contas. * * * 
(b) Investimentos obrigatórios e prede�nidos. * * * Não 

obstante o acima referido, as Contas de Participantes que 
mantêm Contribuições e Titulares de Conta do Patrocinador 
do Plano que contêm acréscimos de benefícios de�nidos que 
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foram convertidos para um montante �xo e transferidos para 
este Plano em conformidade com as disposições de transição 
dentro do Programa de segurança de reforma de clérigos de-
vem ser investidas de acordo com a LifEstage Investment 
Management.* * *  

7.1 Aquisição total de direitos. A Conta de um titular de 
conta no Plano será totalmente adquirida em qualquer altura, 
e não será anulada seja por que motivo for, excepto conforme 
o disposto na secção 7.2.

8.1 Métodos de pagamento de benefícios. 
(a) Forma normal de pagamento. * * * Não obstante o 

acima exposto, para os Participantes com uma Conta que de-
tém Contribuições do Patrocinador do plano efectuadas ao 
abrigo da secção 4.1, os pagamentos dessas Contas serão dis-
tribuídos a esses Participantes, de acordo com o Rendimento 
da reforma LifEstage, com as seguintes excepções:

(i) distribuições feitas em caso de doença crítica ou ter-
minal de um Participante, de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pelo Administrador que podem ser modi�cados 
ocasionalmente;

(ii) transferências de uma Conta descrita acima que sejam 
feitas de acordo com QDRO descritas na secção 10.12; e

(iii) distribuições efectuadas ao abrigo da secção 8.2(a).
O requisito de distribuição e as excepções descritas na 

frase anterior aplicam-se também às Contas de Titulares de 
conta que mantêm os acréscimos de�nidos que foram conver-
tidos para um montante �xo e transferidos para este Plano, em 
conformidade com as disposições de transição no Programa 
de Segurança de Reforma de Clérigos. * * * 

8.2 Distribuições. * * * 
(b) Distribuição aquando da reforma. * * * Não obstan-

te o supracitado, as distribuições de uma Conta que esteja 
sujeita ao requisito de distribuição e excepções listadas na 
secção 8.1(a) não podem começar até que o Participante tenha 
atingido a Data de reforma antecipada, normal ou tardia (ou a 
data em que o Titular de conta atingiu essa data como se fosse 
um Participante). 

(d) Distribuição mediante Incapacidade. * * * 
(iv) As distribuições de uma Conta que esteja sujeita ao 

requisito de distribuição e excepções listadas na secção 8.1(a) 
não podem começar até que o Participante tenha atingido a 
Data de reforma antecipada, normal ou tardia (ou a data em 
que o Titular de conta atingiu essa data como se fosse um 
Participante). * * * 

8.10 Retiradas durante o serviço. * * * 
(a) Levantamentos sem di�culdades. * * * 
(iii) * * * Não obstante o supracitado, as distribuições de 

uma Conta que esteja sujeita ao requisito de distribuição e ex-
cepções listadas na secção 8.1(a) não podem começar até que 
o Participante tenha atingido a Data de reforma antecipada, 
normal ou tardia (ou a data em que o Titular de conta atingiu 
essa data como se fosse um Participante), e tais distribuições 
devem ser feitas de acordo com a seção 8.1(a). * * * 

10.11 Procedimento de Reclamações. * * * 
(d) Recurso de uma Condição Precedente à Arbitragem 

Obrigatória. Nenhuma forma de acção na lei civil relativa-
mente a qualquer alegada violação dos termos e condições 
deste Plano pode ser iniciada ou mantida por qualquer 
Queixoso ou Titular de Conta. Qualquer alegada violação 
dos termos e condições do Plano pode ser contestada por um 
Queixoso ou Titular de Conta, ao abrigo das disposições de 
arbitragem obrigatória estabelecidas na secção 12.18, mas 
apenas após esse Queixoso ou Titular de Conta tenha inicia-
do e concluído o processo de reclamação e apelo, conforme 
estabelecido nas subsecções (a) e (c) acima. Qualquer pedido 
de arbitragem deve ser apresentado no prazo de 12 meses a 
partir da data da noti�cação de recusa descrita acima ou tal 
direito de recorrer à arbitragem será considerado renunciado; 
desde que, no entanto, tal limite de 12 meses só se aplica se 
for descrito na noti�cação de recusa.

11.1 Alteração.
(a) Conferência Geral. A Conferência Geral pode emen-

dar prospectivamente ou retroactivamente qualquer ou todas 
as disposições do Plano a qualquer altura através de instru-
mento escrito identi�cado como uma emenda do Plano, com 
entrada em vigor a partir da data especi�cada. Tais alterações 
serão limitadas, no entanto, aos aspectos não administrati-
vos das características de concepção de benefícios principais 
do Plano que são descritos neste Anexo A, se o ¶ 1504.1 da 
Disciplina for alterado pela Conferência Geral de 2020 para 
re�ectir essa autoridade de emenda.

(b) Administrador. O Conselho de administração da Junta 
Geral poderá emendar prospectivamente ou retroactivamente 
qualquer ou todas as disposições do Plano a qualquer altura 
através de resolução, com entrada em vigor a partir da data 
especi�cada:

(i) para que o Plano esteja em conformidade com qualquer 
lei aplicável e/ou regulamentos promulgados; e 

 (ii) para que o Plano esteja em conformidade com o 
Livro de Disciplina ou alterações no mesmo; e

(iii) fazer quaisquer alterações administrativas ao Plano 
que não tenham impacto no nível de benefícios fornecidos aos 
Participantes, mas apenas se:

(A) tal emenda não se enquadre no âmbito da autoridade 
de emenda da Conferência Geral descrita na subsecção (a) 
acima; e

(B) tal alteração não é proibida pela lei aplicável ou por 
decisão pelo Conselho Judicial. 

11.2 Rescisão do Plano. A Conferência Geral pode termi-
nar o Plano a qualquer altura de forma e na medida não incon-
sistentes com a lei aplicável. Após o término do Plano, as con-
tas dos Participantes serão não con�scáveis e serão distribuídas 
imediatamente ou serão distribuídas de acordo com os termos 
do Plano. Os activos que restem no Plano após o cumprimento 
de todas as obrigações do Plano serão distribuídos em confor-
midade com as acções por parte da Conferência Geral.
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12.18 Arbitragem Obrigatória. Os indivíduos que se 
tornam ou a�rmam ser Participantes ou Titulares de conta 
pelo Plano concordam, ao optar por fazer Contribuições dos 
Participantes, ao optar por não se desligar da inscrição au-
tomática, ao receber contribuições do Patrocinador do Plano ou 
ao preencher qualquer formulário relacionado ao Plano com o 
Administrador, em estar vinculados às disposições obrigatórias 
de arbitragem desta secção, em consideração ao Administrador 
e ao Curador também concordando em estar vinculados a tais 
disposições. Se uma queixa ou litígio sobre benefícios, que este-
ja relacionado ou seja decorrente da relação entre um Queixoso 
ou o Titular de conta e o Administrador ou o Curador, não for 
resolvido através dos procedimentos de acções e recursos da 
secção 10.11, assim que esses procedimentos estiverem total-
mente esgotados, a parte que procura a resolução da questão 
deve apresentar um pedido escrito à outra parte ou partes para 
que a questão seja resolvida através de arbitragem vinculativa. 
Os Queixosos e os Titulares de Conta devem fazer esse pedido 
por escrito no prazo estabelecido na secção 10.11(d) ou, para 
assuntos que não envolvam um pedido de benefícios, no prazo 
de um ano a contar da data da ocorrência dos factos que deram 
origem ao litígio. Se o Administrador ou o Agente Fiduciário 
efectuar esse pedido a um Queixoso ou o Titular da Conta, o 
pedido deve ser efectuado no prazo de 12 meses após descober-
ta dos factos que deram origem ao litígio. Essa reivindicação de 
benefícios ou qualquer controvérsia que permaneça não resolvi-
da ou reivindicação resultante ou relacionada com a relação en-
tre um Queixoso ou um Titular de Conta e o Administrador 
ou Agente Fiduciário será resolvida através de arbitragem vin-
culativa através da Associação de Arbitragem Americana, ou 
outro serviço de arbitragem mutuamente acordado pelas partes. 
A viciação por erros de apreciação na revisão do processo será 
considerada pelo(s) árbitro(s) durante a análise da disputa e das 
decisões do Administrador, ao abrigo dos procedimentos das 
acções e recursos da secção 10.11. 

(a) O local de arbitragem será numa cidade mutuamente 
acordada pelas partes.

(b) As leis do Estado do Illinois serão aplicadas nas situ-
ações onde a lei federal não seja aplicável. As regras aplicáveis 
do serviço de arbitragem seleccionado serão aplicadas. Se o 
serviço permitir que as partes seleccionem o número de árbi-
tros, a não ser que outro número seja mutuamente acordado, 
qualquer arbitragem ao abrigo do presente será efectuada per-
ante três árbitros. A decisão dos árbitros ou de uma maioria 
dos mesmos, será de�nitiva. A sentença após a decisão con-
cedida poderá ser apresentada em qualquer tribunal, estadual 
ou federal com jurisdição.

(c) As tarifas e custos de arbitragem serão distribuídos 
pelas partes pelos árbitros.

Fundamentação:
Propõe um plano de reforma de conta individual para 

substituir o Programa de Segurança de Reforma para Clérigos 
a 1 de Janeiro de 2023. Será submetida uma petição separada, 

da Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, para blo-
quear o Programa de Segurança de Reforma para Clérigos, 
relativamente à participação e novos acúmulos de benefícios. 

¶1504.1.
Número de petição: 20222-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Planos Obrigatórios e Novo Plano de Reforma 
dos Clérigos de Contribuição De�nida

Alterar ¶ 1504.1 do seguinte modo:
¶ 1504. Autorizações—A Junta Geral de Pensões e 

Benefícios de Saúde está autorizada e tem poderes para pre-
star apoio administrativo, sobre fundos e investimentos à 
Igreja Metodista Unida e às suas juntas constituintes, agên-
cias, conferências, organizações e outras instituições nos seus 
esforços para prestar apoio, auxílio e assistência, pensões, 
bem-estar e outros benefícios aos clérigos desta denomi-
nação, trabalhadores leigos das várias unidades da igreja e 
respectivas famílias. Sujeita às disposições do ¶ 2506 do pre-
sente documento, a junta geral desempenhará os seus deveres 
e responsabilidades no espírito do mandato da igreja para a 
inclusão e justiça racial e social. Em particular, e sem lim-
itação da generalidade do precedente, a junta geral, direct-
amente ou através de qualquer entidade por ela criada, está 
autorizada e habilitada:

1. a) executar, gerir e administrar os fundos, planos e 
programas de benefícios obrigatórios estabelecidos pela 
Conferência Geral: (1a) o Plano Ministerial de Pensões, emen-
dado e reformulado a partir de 1 de Janeiro de 2007, como o 
Programa de Segurança de Reforma para Clérigos (incluindo 
os suplementos do seu plano legado, o Plano Ministerial de 
Pensões e o plano conhecido como o Plano Pré-82); (2b) o 
Programa de Segurança de Reforma para as Agências Gerais 
da Igreja Metodista Unida, alterado e reformulado a partir 
de 1 de Janeiro de 2010, como o Plano de Reforma para as 
Agências Gerais (incluindo os seus suplementos do seu plano 
de legado); e (3c)o Plano de Protecção Abrangente. As dis-
posições destes programas de benefícios obrigatórios devem 
ser incorporadas por referência na Disciplina e devem ter a 
e�cácia total da legislação como se estivesse impressa na 
Disciplina. 

b) executar, gerir e administrar o plano obrigatório dos 
clérigos de contribuições de�nidas, o Plano de Reforma 
Compass, estabelecido pela Conferência Geral a partir de 1 
de Janeiro de 2023. O Plano de Reforma Compass será um 
plano de contribuições de�nidas com base no saldo de conta, 
com os mesmos requisitos de elegibilidade que o Programa 
de Segurança da Reforma para os Clérigos. O Plano de 
Reforma Compass terá as características de concepção prin-
cipais, estabelecidas pela Conferência Geral e descritas no 
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Anexo A desse plano, cujas características e Anexo A são 
incorporados por referência na Disciplina, e terão a e�cá-
cia total da legislação como se impressos na Disciplina. Os 
aspectos não administrativos, distintivamente conexionais, 
destas características principais de concepção de benefícios, 
apenas podem ser alterados pela Conferência Geral. A junta 
geral pode alterar as disposições administrativas do plano 
periodicamente, na medida em que essa alteração não esteja 
no âmbito de autoridade de emenda reservada à Conferência 
Geral, conforme descrito no Anexo A do plano. Se, por 
qualquer razão, qualquer uma dessas alterações de autori-
dade da junta geral descrita acima, ou no documento do pla-
no, for considerada inconstitucional pelo Conselho Judicial, 
esse trecho da alteração de autoridade declarado inconsti-
tucional, nesse caso, passará para a responsabilidade da 
Conferência Geral. 

c) Não deve ser feita qualquer proposta à Conferência 
Geral que altere um benefício actualmente em vigor sem 
primeiro assegurar através da Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde um parecer actuarial e legal relativa-
mente ao custo, legalidade e outros aspectos associados à 
alteração proposta.

Fundamentação:
Incorpora por referência na Disciplina as características 

de concepção principais dos benefícios conexionais do novo 
plano de reforma para clérigos dos EUA (apresentado numa 
petição separada); confere autoridade de alteração limitada ao 
Wespath sobre as disposições legais e administrativas. Actu-
aliza outros nomes de planos obrigatórios e exige um parecer 
legal por parte do Wespath sobre as alterações propostas ao 
plano.

¶1504.1.

Número de petição: 20227-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Emendas ao Programa de Segurança na Reforma 
para Clérigos

Emendar o Programa de Segurança de Reforma do Clero 
("PSRC") o qual é incorporado por referência no ¶ 1504.1 do 
Livro da Disciplina, incluindo quaisquer revisões necessárias 
à numeração, parágrafos, numeração para referenciação do 
Livro da Disciplina, formatação, paginação ou Índice do 
PSRC, em vigor a partir do encerramento da Conferência 
Geral de 2020, excepto onde for especi�cada outra data de 
entrada em vigor:

1. Emendar a Secção A1.2 como se segue: 

A1.2 História. O Programa é emendado e reactiva-
do a partir de 1 de Janeiro de 2017 do encerramento da 
Conferência Geral de 2020, re�ectindo as revisões aprova-
das na 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 docu-
mento de plano o�cial para o Programa. As emendas entram 
em vigor a partir do encerramento da Conferência Geral de 
2020, excepto se indicado de modo diverso. Entre outras 
revisões, a partir da Data de Bloqueio, o Plano Principal de 
Benefícios De�nidos é parcialmente bloqueado (nenhum novo 
Participante e nenhum Serviço Creditado adicional na ou após 
a Data de Bloqueio, mas com Compensação Final contínua e 
actualizações DAC Finais) e cessarão as Contribuições para o 
Plano Principal de Contribuição De�nida. . . .

2. Emendar a Secção A1.4(b) como se segue:
(b) O Plano Principal de Benefícios De�nidos e o Plano 

Principal de Contribuição De�nida são Planos activos até ao 
dia anterior à Data de Bloqueio. A partir da Data de Bloqueio, 
o Plano Principal de Benefícios De�nidos �cará parcial-
mente bloqueado (nenhum novo Participante e nenhum 
Serviço Creditado adicional na ou após a Data de Bloqueio, 
mas com Compensação Final contínua e actualizações DAC 
Finais) e cessarão as Contribuições para o Plano Principal de 
Contribuição De�nida. . . . 

3. Emendar a Secção A1.4(c) com a eliminação da frase 
�nal como se segue: 

Cada um destes quatro planos será tratado como um pla-
no único separado no âmbito do signi�cado do Regulamento 
§1.414(l)-1(b)(1).

4. Emendar a Secção A1.6(c) como se segue:
(c) Contas Separadas. O Administrador irá manter uma con-

tabilidade separada para cada um dos planos do Regulamento 
§1.414(l)-1(b)(1) identi�cados na Secção A1.4(c), . . . 

5. Emendar a Secção A1.6(d) como se segue:
(d) Financiamento de Benefícios De�nidos. . . . Se, no 

entanto, um saldo de Conta de Financiamento do Promotor 
do Plano em situação �nanceira crítica cair para um nível 
que, conforme determinado pelo Administrador, coloque os 
Participantes em risco de não receberem benefícios integrais, 
e/ou coloque outros Promotores do Plano em risco de terem 
de prestar auxílio �nanceiro à Conta de Financiamento do 
Promotor do Plano em situação crítica, o Administrador pode 
reduzir esses riscos ao, a seu critério, tomar acções prudentes 
que podem incluir: 

(i) autorização de débitos face às Contas de Financiamento 
de todos os outros Promotores do Plano (excepto qualquer 
Promotor do plano com um saldo nulo na Conta de 
Financiamento); e

(ii) redução dos benefícios acumulados e pagáveis como 
anuidades dos Participantes do Promotor do Plano em situ-
ação �nanceira difícil.

Se o Promotor do Plano em situação �nanceira difícil efectu-
ar, mais tarde, contribuições para a sua Conta de Financiamento, 
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essas contribuições serão primeiro alocadas de modo proporcio-
nal para reembolsar montantes debitados de outras Contas de 
Financiamento de Promotores do Plano, mais juros, a uma taxa 
de mercado a ser determinada pelo Administrador ocasional-
mente, e apenas posteriormente, para a Conta de Financiamento 
separada do Promotor do Plano em situação �nanceira difícil. 
um Promotor do Plano não tem activos su�cientes na sua Conta 
de Financiamento para pagar todos os benefícios do Plano 
DB Consolidado quando estes se vencem, para pagar esses 
benefícios, o Administrador irá autorizar débitos nas Contas de 
Financiamento de todos os outros Promotores do Plano (excep-
to qualquer Promotor do Plano com um saldo nulo na Conta 
de Financiamento), proporcionalmente às Responsabilidades 
que os outros Promotores do Plano tenham como uma percent-
agem de todas as Responsabilidades no âmbito do Plano DB 
Consolidado (conforme determinado pelo Administrador). Se o 
Promotor do plano inadimplente posteriormente efectuar as con-
tribuições na sua Conta de �nanciamento, essas contribuições 
serão primeiro distribuídas proporcionalmente da mesma forma 
para retribuir as quantias retiradas das Contas de �nanciamento 
dos outros Promotores do plano, mais juros à taxa de mercado 
a ser determinado pelo Administrador periodicamente e só de-
pois serão distribuídas à Conta de �nanciamento separada do 
Promotor do plano inadimplente.

6. Adicionar uma nova Secção A2.29 conforme se segue, 
renumerando a actual Secção A2.29 e as Secções seguintes:

A2.29 Plano de Reforma Compass. O Plano de Reforma 
Compass, estabelecido pela Conferência Geral de 2020 e em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2023.

7. Emendar a actual Secção A2.29, em vigor a partir de 1 
de Janeiro de 2020, como se segue:

A2.30 Compensação. NumPara os Anos do Plano com 
início após 2019, para a Remuneração de um Participante é 
igual, à soma do seguinte:

(a) as remunerações-base anuais do Participante ou salário 
pago ou disponibilizado por um Promotor do Plano ou Entidade 
Pagadora de Salários de um Clérigo num Ano do Plano, in-
cluindo, se decidido pelo Promotor do Plano, qualquer remu-
neração ou salário adicional Remuneração 415 (incluindo, no 
caso de um membro do clero independente (que é trabalhador 
independente dentro do signi�cado do Código §401(c)(1)(B) 
mas é um funcionário da Igreja Metodista Unida dentro do sig-
ni�cado do Código §414(e)(5)(A)(i)(I) e dos Regulamentos ao 
abrigo do mesmo), a Remuneração 415 desse membro do clero 
obtida no decurso desse trabalho independente) mas excluindo:

(i) qualquer Remuneração Inclusiva recebida fora desse 
Ano do Plano; e

(ii) qualquer Remuneração 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 
acordo com os procedimentos que podem ser estabelecidos 
pelo Administrador. Esses salários ou remunerações incluirão 
qualquer montante que seja excluído do rendimento bruto de 
acordo com o Código §107(2); e

(b) dinheiro recebido de um Promotor do plano ou uma 
Unidade de pagamento de salários e excluído do salário 
tributável em conformidade com o Código§107(2); e 

(c) quando é fornecido um presbitério ao Participante 
como parte da sua compensação, 25% da soma de:do mon-
tante descrito na subsecção (a).:

(i) da Remuneração 415 do Participante; e
(ii) do dinheiro excluído do dinheiro tributável em con-

formidade com o Código§107(2) conforme indicado na 
Secção A2.29(b).

A Remuneração será determinada de acordo com os proced-
imentos que possam ter sido estabelecidos pelo Administrador. 
A Remuneração exclui, entre outras coisas, pagamentos únicos 
ou ocasionais que não sejam feitos regularmente como parte do 
salário base anual de um Clérigo, tais como reembolsos de des-
pesas ou pagamentos de bónus. O pagamento de indemnização 
também está excluído da compensação.

8. Emendar a Secção A2.41 como se segue:
A2.41 Serviço Creditado. Serviço realizado em ou 

após 1 de Janeiro de 2007 e antes da Data de Bloqueio que 
é contabilizado para o cálculo de uma Benefício Adquirido 
do Participante como especi�cado na Secção B2.2, medida 
em incrementos de um dia. O serviço realizado antes de 1 de 
Janeiro de 2007 ou na ou após a Data de Bloqueio, não será 
contabilizado como Serviço Creditado. 

9. Emendar a Secção A2.44 como se segue:
A2.44 Compensação Média Denominacional. A 

Remuneração anual média dos Clérigos a tempo inteiro, cuja 
média é determinada de acordo com os procedimentos esta-
belecidos pelo Administrador. Para Anos do Plano após 2016 
que comecem antes da Data de Bloqueio, a Remuneração 
Denominacional Média não incluirá o tipo de remuner-
ação excluída salários adicionais ou vencimentos pagos a 
um Participante pela Secção A2.29(a)(ii), mesmo sepor um 
Promotor do Plano que deixou de oferecer cobertura do pla-
no de saúde de grupo, em vez de oferecer essa a remuneração 
excluída tivesse sido obtida antes da data de entrada em vigor 
da Secção A2.29(a)(ii), ou seja, 1 de Janeiro de 2017cobertura 
para o Participante e quaisquer membros da família, conforme 
determinado pelo Promotor do Plano, de acordo com os proced-
imentos que possam ser estabelecidos pelo Administrador. Para 
os Anos do Plano com início em ou após a Data de Bloqueio, a 
Remuneração Média Denominacional será igual à Remuneração 
Média Denominacional para o Ano do Plano imediatamente an-
terior à Data de Bloqueio, aumentada anualmente em 2 %.

10. Emendar a Secção A2.47 como se segue:
A2.47 Disciplina. O Livro da Disciplina da Igreja 

Metodista Unida, de 20122016, o organismo da legislação da 
igreja estabelecido pela Conferência Geral, conforme alterado 
e rea�rmado periodicamente. Considera-se que os parágra-
fos citados ou outras subdivisões se referem a disposições 
sucessoras quando uma emenda ou rea�rmação do Livro da 
Disciplina causa uma alteração na localização ou citação.

11. Emendar a Secção A2.52 como se segue:
A2.52 Data de Entrada em Vigor. A data de entrada em 
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vigor do Programa é 1 de Janeiro de 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 20162020, essas 
emendas não alteram a Data de Entrada em Vigor do Programa.

12. Emendar a Secção A2.56 como se segue:
A2.56 Data de Entrada. A data na qual uma Pessoa do 

clero se torna um Participante num Plano depois de satisfazer 
primeiro os requisitos de elegibilidade. Essa data terá de ocor-
rer antes da Data de Bloqueio.

13. Adicionar uma nova Secção A2.67 conforme se segue, 
renumerando a actual Secção A2.67 e as Secções seguintes:

A2.67 Data de Bloqueio. 1 de Janeiro de 2023.
14. Emendar a Secção A3.11(d) como se segue:
(d) Apelar de uma Condição Precedentea Acção 

CivilArbitragem Obrigatória. Nenhuma forma de acção na 
lei civil relativamente a qualquer alegada violação dos ter-
mos e condições deste Programa pode ser iniciada ou man-
tida por qualquer Queixoso, Bene�ciário ou Titular de 
Conta. Qualquer alegada violação dos termos e condições do 
Programa pode ser contestada por um Queixoso, Bene�ciário 
ou Titular de Conta, ao abrigo das disposições de arbitragem 
obrigatória estabelecidas na Secção A4.18, mas apenas após 
e até que esse Queixoso, Bene�ciário ou Titular de Conta 
tenha iniciado e concluído o processo de reclamação e apelo, 
conforme estabelecido nas Secções A3.11(a) e (c). Com data 
efectiva a 1 de Junho de 2016, tTal forma de acção solicitação 
de arbitragem tem de ser apresentada a um tribunal de foro 
competenteefectuada no prazo de 12 meses a partir da data 
do aviso por escrito sobre o indeferimento descrito na Secção 
A3.11(c)(ii)(E) ou essa forma de acçãoesse direito em solic-
itar arbitragem  será considerada abdicada, considerando, no 
entanto, que esse limite de seis12 meses se aplique apenas se 
estiver descrito nesse aviso de indeferimento.

15. Emendar a Secção A4.2(e) como se segue:
(e) na medida em que esse Titular de conta, Destinatário 

ou outra pessoa tenha recebido um pagamento em excesso ao 
abrigo do Programa ou de qualquer outro plano administrado 
pelo Administrador; ou

16. Adicionar uma nova Secção A4.18 como se segue:
A4.18 Arbitragem Obrigatória. Ao auferir Benefícios 

Acumulados ou ao receber Contribuições do Promotor do 
Plano, ou, ao preencher qualquer formulário relacionado com 
o Programa junto do Administrador, os indivíduos que se tor-
nam ou pretendem ser Participantes ou Titulares de Conta do 
Plano concordam, com a respectiva vinculação às disposições 
de arbitragem obrigatória desta Secção, considerando que o 
Administrador e o Agente Fiduciário também concordam 
com a respectiva vinculação a essas disposições. Se uma 
queixa ou litígio sobre benefícios, que esteja relacionado ou 
seja decorrente da relação entre um Queixoso ou o Queixoso 
e o Administrador ou o Agente Fiduciário, não for resolvido 
através dos procedimentos de acções e recursos da Secção 

A3.11, assim que esses procedimentos estiverem totalmente 
esgotados, a parte que procura a resolução da questão deve 
apresentar um pedido escrito à outra parte ou partes para que 
a questão seja resolvida através de arbitragem vinculativa. Os 
Queixosos e os Titulares de Conta devem fazer esse pedido 
por escrito no prazo estabelecido na Secção A3.11(d) ou, para 
assuntos que não envolvam um pedido de benefícios, no prazo 
de um ano a contar da data da ocorrência dos factos que deram 
origem ao litígio. Se o Administrador ou o Agente Fiduciário 
efectuar esse pedido a um Queixoso ou o Titular da Conta, o 
pedido deve ser efectuado no prazo de 12 meses após desco-
berta dos factos que deram origem ao litígio. Essa reivindi-
cação de benefícios ou qualquer controvérsia que permaneça 
não resolvida ou reivindicação resultante ou relacionada com 
a relação entre um Queixoso ou um Titular de Conta e o 
Administrador ou Agente Fiduciário será resolvida através de 
arbitragem vinculativa através da Associação de Arbitragem 
Americana, ou outro serviço de arbitragem mutuamente acor-
dado pelas partes. A viciação por erros de apreciação na re-
visão do processo será considerada pelo(s) árbitro(s) durante a 
análise da disputa e das decisões do Administrador, ao abrigo 
dos procedimentos das acções e recursos da Secção A3.11. 

(a) O local de arbitragem será numa cidade mutuamente 
acordada pelas partes. 

(b) As leis do Estado do Illinois serão aplicadas nas situ-
ações onde a lei federal não seja aplicável. As regras aplicáveis 
do serviço de arbitragem seleccionado serão aplicadas. Se o 
serviço permitir que as partes seleccionem o número de árbi-
tros, a não ser que outro número seja mutuamente acordado, 
qualquer arbitragem ao abrigo do presente será efectuada per-
ante três árbitros. A decisão dos árbitros ou de uma maioria 
dos mesmos, será de�nitiva. A sentença após a decisão con-
cedida poderá ser apresentada em qualquer tribunal, estadual 
ou federal com jurisdição.

(c) As tarifas e custos de arbitragem serão distribuídos 
pelas partes pelos árbitros.

17. Emendar a Secção B1.2 como se segue:
B1.2 Aplicação Prospectiva e Data de Bloqueio. 

Nenhum benefício pode ser acumulado para um indivíduo ao 
abrigo do Plano Principal de Benefícios De�nidos antes do 
dia 1 de Janeiro de 2007 ou na ou após a Data de Bloqueio.

18. Emendar a Secção B2.1, acrescentando a seguinte re-
dacção no �nal da alínea b) como novo parágrafo:

Não obstante o precedente, nenhum Serviço Creditado 
será adquirido na ou após a Data de Bloqueio.

19. Emendar a Secção B3.1(b), acrescentando a seguinte 
frase no �m do último parágrafo da subsecção:

Nenhum indivíduo será Participante na ou após a Data 
de Bloqueio. 

20. Emendar a Secção B3.2 acrescentando a seguinte 
frase no �m da Secção como novo parágrafo:

Não obstante o precedente, não ocorrerá qualquer Data 
de Entrada na ou após a Data de Bloqueio. 
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21. Emendar a Secção B5.1(a) como se segue:
(a) 225205.000 dólares (ou montante superior que 

possa ser determinado periodicamente, de acordo com o 
Código §415(d), para os anos civis que terminem após 31 de 
Dezembro de 20182013, que comecem no Ano do Plano, . . . 

22. Emendar a Secção B5.1(b) como se segue:
(b) 100% da Remuneração 415 média do Participante 

para os três anos civis consecutivos (conforme indicado na 
Secção B5.3) nos quais o Participante recebeu a Remuneração 
415 agregada mais elevada. Para os Anos do Plano com início 
em ou após 1 de Janeiro de 2007, de acordo com o Código 
§415(b), a Remuneração 415 de um Participante que exce-
da o limite do Código §401(a)(17) (280255.000 dólares em 
20192013, ajustada a cada Ano do Plano posterior . . .

23. Emendar a Secção B5.2(b) como se segue:
(b) Se o Benefício de reforma anual de um Participante for 

pago antes que o Participante atinja os 62 anos de idade, será 
determinado se a limitação monetária estabelecida na Secção 
B5.1(a) foi cumprida, de acordo com os Regulamentos ao abri-
go do Código §415(b)(2)(C), ao reduzir a limitação especi�-
cada na Secção B5.1(a) para uma limitação (conforme reduzi-
da) equivalente a um benefício anual (com início quando esse 
Benefício de reforma anual se iniciar) que seja actuarialmente 
equivalente a um Benefício de reforma anual de 225205.000 
dólares (em 20192013, ou conforme indexado posteriormente) 
com início quando o Participante atingir a idade de 62 anos.

24. Emendar a Secção B5.2(c) como se segue:
(c) Se o Benefício de reforma anual de um Participante 

for pago depois de o Participante atingir os 65 anos de idade, 
será determinado se a limitação monetária estabelecida na 
Secção B5.1(a) foi cumprida, de acordo com os Regulamentos 
ao abrigo do Código §415(b)(2)(D), ao aumentar a limitação 
especi�cada na Secção B5.1(a) para uma limitação (conforme 
aumentada) equivalente a um benefício anual (começando 
quando esse Benefício de reforma anual se iniciar) equiva-
lente a um Benefício de reforma anual de 225205.000 (em 
20192013, ou conforme indexado posteriormente) começan-
do quando o Participante atingir a idade de 65 anos.

25. Emendar a Secção B6.1 acrescentando a seguinte 
frase no �m da Secção como novo parágrafo:

Não obstante o anterior, nenhum Serviço Creditado será 
adicionado na data ou após a Data de Bloqueio, apesar de 
nenhuma DAC Final nem Compensação Final serem conge-
ladas a partir da Data de Bloqueio.

26. Adicionar uma nova Secção B6.4 como se segue: 
B6.4 Regras de Transição da Data de Bloqueio. Na 

Data do Bloqueio, o Administrador poderá, no seu entend-
er, aplicar as regras de transição deste parágrafo aos gru-
pos de Participantes descritos nas subsecções de (a) a (c) 
abaixo, sendo dada prioridade aos grupos pela ordem em que 
se encontram listados. Ao abrigo das regras de transição, o 
Administrador pode converter o Benefício Acumulado e 
o Benefício de Serviço anterior desses Participantes num 

montante �xo do Equivalente Actuarial e transferir ess-
es montantes, juntamente com a parte anualizável do Saldo 
da conta MPP, se existente, para uma Conta à escolha do 
Administrador no Plano de Reforma Compass. 

(a) Participantes Encerrados ainda sem Estatuto de 
Pagamento. Participantes que, à Data de Bloqueio, estejam 
em situação de Participantes Encerrados ainda sem estatuto 
de pagamento.

(b) Inferior a Cinco Anos de Serviço Creditado. 
Participantes, que não sejam Participantes Encerrados ou 
Participantes Reformados, que tenham obtido menos de cinco 
anos de Serviço Creditado na Data do Bloqueio.

(c) Participantes Reformados ainda sem Estatuto de 
Pagamento. Participantes que, à Data de Bloqueio, estejam 
em situação de Participantes Reformados ainda sem estatuto 
de pagamento.

27. Emendar a Secção B9.1(a)(ii), eliminando da re-
dacção o seguinte erro tipográ�co:

na Secção S4.9.1(a)(ii)(B)
28. Emendar a Secção B9.1(b)(iv) como se segue:
(iv) Montantes Fixos. Excepto disposto de outro modo 

na Secção B9.1(d) ou (h) ou nas Secções B6.4 ou B9.2(c), 
nenhum Destinatário pode receber o seu benefício ao abrigo 
deste Plano sob a forma de montante �xo, de montante �xo 
parcial, forma parcelar ou qualquer outra forma de pagamen-
to que não seja anual.

29. Emendar a Secção B9.1(h) como se segue:
(h) Conversão Obrigatória do Benefício Agregado DB. 

Não obstante qualquer disposição do Programa contrária 
a esta, um Participante descrito abaixoque não seja nem 
Reformado nem um Participante Encerrado no momento de 
terminar a sua relação com a conferência anual, ao abrigo do 
¶ 360 da Disciplina será considerado como um Participante 
Encerrado para efeitos de determinação de benefícios, ao 
abrigo do Programa integral. O Benefício Agregado DB desse 
Participante será convertido num Saldo de Conta de montante 
Equivalente Actuarial, utilizando factores correspondentes 
aos utilizados para determinar as Contribuições do Promotor 
do Plano para o Programa, ou seja, os pressupostos determi-
nados ao abrigo da Política de Financiamento. Esse Benefício 
Agregado DB convertido e os Saldos de Conta Atribuídos ao 
Participante neste Programa serão transferidos para o UMPIP, 
com esses montantes transferidos a �carem sujeitos aos ter-
mos do UMPIP. Este parágrafo (h) aplicar-se-á a Presbíteros 
em Plena Conexão, Diáconos em Plena Conexão, Pastores 
Locais, Membros Associados e Membros Provisórios que 
não sejam nem Reformados nem Participantes Encerrados no 
momento em que estes terminarem a sua relação com a con-
ferência anual por retirada, descontinuação ou revogação das 
credenciais, ao abrigo dos ¶ 320, 327, 360, 2711.3, ou outro 
parágrafo aplicável da Disciplina.

30. Emendar a Secção C1.2 como se segue:
C1.2 Aplicação Prospectiva e Data de Bloqueio. 
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Nenhum benefício será acumulado ao abrigo do Plano princi-
pal de contribuições de�nidas antes de 1 de Janeiro de 2007 
ou na ou após a Data de Bloqueio.

31. Emendar a Secção C3.1(b), acrescentando a seguinte 
frase no �m do último parágrafo na Secção:

Nenhum indivíduo será Participante na ou após a Data 
de Bloqueio.

32. Emendar a Secção C3.2 acrescentando a seguinte 
frase no �m da Secção como novo parágrafo:

Não obstante o precedente, não ocorrerá qualquer Data 
de Entrada na ou após a Data de Bloqueio.

33. Emendar a Secção C4.1 acrescentando a seguinte 
frase num novo parágrafo no �m da Secção:

Não obstante o precedente, as Contribuições do Promotor 
do Plano ao abrigo desta Secção não serão efectuadas na ou 
após a Data de Bloqueio.

34. Emendar Secção C5.1(a)(i)(A) como se segue:
(A) 5651.000 dólares (em 20192013 ou conforme in-

dexado ao abrigo do Código §415(d) em anos posteriores); ou
35. Emendar a Secção C8.4(a)(ii)(B), em vigor a partir de 

1 de Janeiro de 2021, como se segue:
(B) Se o Cônjuge Sobrevivente do Participante não é úni-

co Bene�ciário do Participante Designado, então, para os fa-
lecimentos em ou após 1 de Janeiro de 2021, as distribuições 
começarão a ser pagas ao Bene�ciário Designado:

(I) se o Bene�ciário Designado escolhe oportuna-
mente a Opção de Distribuição Vitalícia (não disponível aos 
Bene�ciários que sejam propriedades ou fundos), até 31 
de Dezembro do ano civil imediatamente seguinte ao ano 
civil em que o Participante morreuque contempla o quin-
to aniversário da morte do Participante, se o Bene�ciário 
Designado escolher oportunamente esta opção ao invés da 
Opção de Distribuição Vitalícia; ou

(II) se o Bene�ciário Designado não escolher oportuna-
mente a Opção de Distribuição Vitalíciaopção de cinco anos 
descrita acima, até 31 de Dezembro do ano civil imediata-
mente a seguir ao ano civil no qual o Participante morreu que 
contempla o quinto aniversário da morte do Participante; 

e todos os juros do Participante serão distribuídos o mais 
tardar:

(III) se o Bene�ciário Designado escolher oportuna-
mente a opção de cinco anos descrita acima no ponto (I), en-
tão, até 31 de Dezembro do ano civil que contempla o quinto 
aniversário da morte do Participantea Opção de Distribuição 
Vitalícia, então, ao longo da vida do Bene�ciário Designado, 
conforme previsto na Secção C8.4(c)(ii)(A); ou

(IV) se o Bene�ciário Designado não escolher oportuna-
mente a opção de cinco anosOpção de Distribuição Vitalícia, 
então, ao longo da vida do Bene�ciário Designado, con-
forme previsto na Secção C8.4(c)(ii)(A)até 31 de Dezembro 
do ano civil que contempla o quinto aniversário da morte do 
Participante.

Uma eleição oportuna é uma eleição efectuada antes do 

prazo aplicável mais curto.
36. Emendar a Secção S3.4.5(g) como se segue:
(g) Formas Opcionais de Distribuição. Se um partici-

pante casado elege acordo com a Secção S3.4.5 (c) não aci-
ma para receber seu benefício na forma de uma anuidade de 
70% Contingentes, ou se um participante solteira elege acor-
do com a Secção S3.4.5 (c) acima não receber seu benefício 
na forma de uma anuidade Single-Life, o Administrador, de 
acordo com a eleição do participante em uma solicitação de 
benefícios, vai directo ao administrador para distribuir, con-
forme determinado e limitado por regras e regulamentos do 
Administrador, em uma data especi�cada pelo Participante 
(que data não pode ser posterior a data de tal Participante de 
início necessário, e que data deve ser a partir do primeiro de 
um mês), ao Participante ou ao Participante e seus Pensionista 
contingentes:

(i) no que diz respeito a 65% do Saldo da Conta MPP desse 
Participante, a compra ou prestação de uma anuidade vitalícia 
(incluindo uma vitalícia com anos certos) ou anuidade vitalí-
cia conjunta e de sobrevivência (incluindo as opções de anui-
dade relativa a criança com incapacidade descritas na Secção 
B9.1(b)(iii)). No entanto, essa anuidade não pode ser escolhi-
da sob qualquer forma que garanta, através de uma disposição 
de um determinado número de anos, os pagamentos durante 
um período que vá além da vida do Participante (ou das vidas 
do Participante e do seu Segurado Contingente designado) ou 
da esperança de vida do Participante (ou da esperança de vida 
do Participante e do seu Segurado Contingente designado); 
ou.

(ii) a partir de 1 de Janeiro de 2023, com respeito a 65% 
do Saldo de Conta MPP desse Participante, uma série de pa-
gamentos periódicos, que podem variar no seu valor ao longo 
do tempo, ao longo da esperança de vida do Participante ou 
da esperança de vida conjunta do Participante e do Cônjuge 
do Participante, através da transferência de 65% do Saldo 
de Conta MPP desse Participante para uma conta dentro 
do Plano de Reforma Compass, que deve ser distribuído de 
acordo com o Rendimento de Reforma LifeStage, conforme 
de�nido por esse plano. Numa data em que seja administra-
tivamente viável, conforme determinado pelo Administrador, 
os Participantes podem escolher esta forma opcional de dis-
tribuição relativamente a um montante que seja inferior a 
65% do Saldo da Conta MPP, com o montante restante que 
compõe 65% do Saldo da Conta MPP distribuído sob a forma 
normal de distribuição ou a forma opcional de distribuição 
descrita em (i) acima, em incrementos que sejam permitidos 
pelos procedimentos estabelecidos pelo Administrador; e

(iii) com relação ao 35% restantes de Equilíbrio tal 
Participante da Conta MPP, um tempo de montante �xo, em 
subordinação a direito do Participante de solicitar um re�-
nanciamento directo em conformidade com as disposições da 
Secção C8.5 (a).

37. Emendar a Secção S3.4.6(b)(ii)(B), em vigor a partir 
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de 1 de Janeiro de 2021, eliminando o seguinte texto:
(I) No âmbito da Secção S3.4.6(b)(ii)(A), para �car isen-

to do requisito de distribuição de cinco anos, a escolha de um 
Bene�ciário deve ser efectuada até 31 de Dezembro do ano 
civil posterior ao ano civil em que o Participante faleceu.

(II) A escolha de um Bene�ciário deve ser efectuada por 
escrito e será irrevogável até ao último dia do período de es-
colha aqui estipulado.

38. Emendar a Secção S3.4.6(b)(iii), com entrada em vig-
or a 1 de Janeiro de 2021, como se segue: 

(iii) Para mortes em ou após 1 de Janeiro de 2021 na aus-
ência de uma escolha pelo Participante ou um Bene�ciário, o 
requisito de cinco anosserá aplicada a opção de distribuição 
vitalícia no parágrafo (ii)B acima. A escolha para aplicação 
do requisito de distribuição de cinco anos no parágrafo (ii)(A) 
acima, deve ser efectuada, o mais tardar, até 31 de Dezembro 
do ano civil seguinte ao ano civil da morte do Participante. A 
escolha de um Bene�ciário deve ser efectuada por escrito e 
será irrevogável até ao último dia do período de escolha aqui 
estipulado.

Fundamentação:
Emenda o Programa de Segurança na Reforma dos 

Clérigos para bloquear a participação e novos acúmulos de 
benefícios a partir de 2023. Estabelece regras de transição 
para o novo plano de reforma obrigatória dos clérigos (o Pla-
no de Reforma Compass, proposto numa petição separada), 
uma de�nição de remuneração que está mais sob o controlo 
da igreja, e outras actualizações. 

¶1504.1.

Número de petição: 20228-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Alterações ao Plano de Protecção Abrangente

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 2021, excepto onde for 
especi�cada outra data de entrada em vigor.

Emendar a Secção 1.01 como se segue: 
O Plano. A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida 

estabeleceu um programa providenciando certos benefícios 
para o clero que participa e os seus bene�ciários, 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"). Inicialmente, o Plano foi �nanciado em parte 
por uma transferência de activos do Fundo de Benefício para 
Invalidez e Sobrevivência do Fundo de Pensões de Reserva de 

Ministros. O Artigo XII deste Plano substitui as disposições 
do Fundo de Pensões de Reserva de Ministros relacionadas 
com o Fundo de Benefício para Invalidez e Sobrevivência. 
Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 1997, o Plano foi emen-
dado e recti�cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2002, 
o Plano foi novamente emendado e recti�cado. Entrada em 
vigor a 1 de Janeiro de 2005, o Plano foi novamente emen-
dado e recti�cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2007, 
o Plano foi novamente emendado e recti�cado. Entrada em 
vigor a 1 de Janeiro de 2009, o Plano foi novamente emen-
dado e recti�cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2012, 
o Plano foi novamente emendado e recti�cado. Entrada em 
vigor a 1 de Janeiro de 2014, o Plano foi novamente recti�-
cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2015, o Plano foi 
novamente emendado e recti�cado. Entrada em vigor a 1 de 
Janeiro de 2016, o Plano foi novamente emendado e recti�-
cado. Entrada em vigor às 00h00 do dia seguinte ao encerra-
mento da Conferência Geral de 2020Janeiro 1 de Janeiro de 
2017 (a “Data de Entrada em Vigor”), a Conferência Geral 
de 202016 emendou o Plano conforme aqui indicado. Esta 
declaração mais recente do Plano como emendado constitui o 
documento o�cial do plano para o Plano.

Emendar a Secção 2.06 como se segue:
“Bene�ciário” signi�ca a(s) pessoa(s) designada(s), con-

forme estabelecido nas Secções 109.04 ou 109.05, que está(ão) 
a receber ou tem(têm) direito a receber juro residual do Plano 
de Participante Activo falecido, de Participante Reformado 
ou de Cônjuge Sobrevivente, que não é con�scável e pagável 
no caso de morte desse Participante Activo, Participante 
Reformado ou Cônjuge Sobrevivente. Um Bene�ciário poderá 
ser uma ou mais pessoas legais, nomeadamente, indivíduo(s), 
fundo(s), estado(s) ou outra(s) pessoa(s) legal(ais)., bem como 
os Bene�ciários descritos na Secção 8.01(m) do Plano.

Emendar a Secção 2.20 como se segue:
“Compensação do Plano” signi�cará para um Participante 

Activo a soma dos seguintes montantes pagos pela sua 
Unidade Pagadora de Salário ou Promotor do Plano iguala 
o montante de Compensação de um Participante para um 
Ano do Plano conforme determinado pelo plano de reforma 
aplicável, no qual o Participante participa, conforme determi-
nado pelo Administrador.:

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 
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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 de�nido na Secção 2.20b.

Emendar a Secção 4.05 como se segue:
Fundo de Benefícios de Protecção. As contribuições da 

Igreja em conformidade com este Artigo IV serão creditadas ao 
Fundo de Benefícios de Protecção, a partir da data em que estas 
são recebidas pelo Plano. O referido Fundo deve ser mantido e 
investido pelo Agente Fiduciário para possibilitar o pagamento 
dos respectivos benefícios e despesas de administração, de modo 
que o Fundo seja para o benefício exclusivo dos Participantes do 
Plano e dos respectivos Bene�ciários do Plano.

Emendar a Secção 5.03d como se segue:
Com o falecimento de um Participante Activo ou de 

um Participante Reformado elegível para a cobertura de 
benefícios por morte nos termos deste documento, o benefício 
será pago da seguinte forma:

(1) Para um Participante Activo, o benefício será de 
50.000 dólares.

(2) Para um Participante Reformado, se o falecimen-
to ocorrer após as 12h00 do dia seguinte ao encerramento da 
Conferência Geral de 2020, o benefício será de 21.800 dólares; 
se o falecimento ocorrer antes disso, para um Participante que se 
reformou no dia 31 de Dezembro de 2012 ou em data anterior, o 
benefício será de 30% da Remuneração Média Denominacional 
em vigor no momento da morte e para um Participante que se 
reformou no dia 31 de Dezembro de 2013 ou em data anterior, 
o benefício será de 20.400 dólares que se aposentou no dia 31 
de Dezembro de 2012 ou em data anterior, o benefício será 
de 30% da Remuneração Média Denominacional em vigor no 
momento da morte. Para um Participante Reformado, que se 
reformou no dia 1 de Janeiro de 2013 ou em data posterior, o 
benefício será de 20.400 dólares.

Emendar a Secção 5.03f como se segue:
Aquando do óbito do Cônjuge de um Participante Activo 

ou Reformado elegível para cobertura de benefícios por morte 
nos termos deste documento, cujo falecimento ocorre:

(1) após as 00h00 do dia seguinte ao encerramento da 
Conferência Geral de 2020, será pago ao Participante o benefício 
por morte do cônjuge no montante igual a 15.918 dólares;

(2) antes das 00h00 do dia seguinte ao encerramento 
da Conferência Geral de 2020, será pago ao Participante o 
benefício por morte do cônjuge no montante único de 20% da 
Remuneração Média Denominacional no momento da morte, 
caso o Participante esteja Activo no momento da morte ou se 
se reformou a 31 de Dezembro de 2012 ou em data anterior; 
ou, para um Participante que se tenha reformado a 1 de Janeiro 
de 2013 ou após essa data, ser-lhe-á pago um benefício por 
morte de montante único igual a 15.300 dólares será pago ao 
Participante um benefício por morte do cônjuge de montante 
único igual a 20% da Remuneração Média Denominacional 
no momento da morte. Aquando do óbito de um Cônjuge de 
um Participante Reformado, que se reformou no dia 31 de 
Dezembro de 2012 ou em data anterior, e é elegível para a 

cobertura de benefícios por morte nos termos deste documen-
to, será pago ao Participante um benefício por morte do côn-
juge de montante único igual a 20% da Remuneração Média 
Denominacional no momento da morte. Aquando do óbito de 
um Cônjuge de um Participante Reformado, que se reformou 
no dia 1 de Janeiro de 2013 ou em data posterior, e é elegível 
para a cobertura de benefícios por morte nos termos deste 
documento, será pago ao Participante um benefício por morte 
do cônjuge de montante único igual a 15.300 dólares.

Emendar a Secção 5.03g como se segue:
Aquando do óbito, após as 00h00 do dia seguinte ao 

encerramento da Conferência Geral de 2020, de: (1) um 
Cônjuge Sobrevivente de um Participante Activo falecido ou 
de Participante Reformado falecido, que se reformou no dia 
31 de Dezembro de 2012 ou em data anterior, (2) um Cônjuge 
Sobrevivente que estava a receber benefício de pensão de 
uma Conferência em 31 de Dezembro de 1981, ou (3) Um 
Cônjuge Sobrevivente de um bispo eleito por uma Conferência 
Jurisdicional ou pela Igreja Metodista de Porto Rico, um 
benefício de morte no montante de 10.924 dólares será pagável 
ao Bene�ciário. do seguinte modo. Por óbito anterior às 00h00 
do dia seguinte ao encerramento da Conferência Geral de 2020, 
o O benefício para este mesmo grupo será um benefício por 
morte do Cônjuge Sobrevivente de montante único igual a 
15% da Remuneração Média Denominacional no momento da 
morte e será pago ao Bene�ciário. Aquando do óbito de um 
Cônjuge Sobrevivente de um Participante Reformado falecido, 
que, excepto se o Participante se tenha reformado no dia 1 de 
Janeiro de 2013 ou em data posterior; nesse caso, será pago ao 
Bene�ciário do Cônjuge Sobrevivente um benefício por morte 
de montante único igual a 10.200 dólares.

Emendar 5.03h como se segue:
Qualquer benefício por morte, pagável a um Bene�ciário, 

será pago de acordo com as regras relativas aos Bene�ciários 
incluídas nas Secções 109.04 e 109.05, conforme aplicável.

Emendar o 5.03i como se segue:
Aquando do óbito, após as 00h00 do dia seguinte ao en-

cerramento da Conferência Geral de 2020, de um Filho de um 
Participante Activo, Participante Activo falecido, Participante 
Reformado, ou Participante Reformado falecido:

(1) se o Participante sobrevive ao Filho, será pago ao 
Participante um benefício por morte de montante único igual 
a 8.490 dólares; ou

(2) se o Participante tiver falecido antes do Filho, será 
pago um benefício por morte de montante único igual a 8.490 
dólares, pela seguinte ordem de preferência:

(i) ao Cônjuge Sobrevivente do Participante falecido, 
se o Cônjuge Sobrevivente tivesse a guarda da Criança à 
morte desta, ou se a Criança falecida dependesse do Cônjuge 
Sobrevivente; ou

(ii) o guardião da Criança falecida, se existir; ou
(iii) a pessoa que paga as despesas funerárias da Criança 

falecida.
Aquando do óbito, anterior às 00h00 do dia seguinte ao en-

cerramento da Conferência Geral de 2020, de um Filho de um 
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Participante Activo, Participante Activo falecido, Participante 
Reformado, ou Participante Reformado falecido, que se refor-
mou no dia 31 de Dezembro de 2012 ou em data anterior, e esse 
Participante é, ou foi no momento do seu falecimento, elegível 
para cobertura de benefício por morte no âmbito deste docu-
mento, e após recepção de uma certidão de óbito da Criança:

(32) se o Participante sobreviver à Criança, será pago ao 
Participante um benefício por morte de montante único igual 
a 10% da Remuneração Média Denominacional no momento 
da morte; ou

(42) se o Participante tiver falecido antes da criança, será 
pago um benefício por morte de montante único igual a 10% 
da Remuneração Média Denominacional no momento da 
morte, pela seguinte ordem de preferência descrita no ponto 
(2) acima.a:

(i) ao Cônjuge Sobrevivente do Participante falecido, 
se o Cônjuge Sobrevivente tivesse a guarda da Criança à 
morte desta, ou se a Criança falecida dependesse do Cônjuge 
Sobrevivente; ou

(ii) o guardião da Criança falecida, se existir; ou
(iii) a pessoa que paga as despesas funerárias da Criança 

falecida.
Aquando do óbito, anterior às 00h00 do dia seguinte ao 

encerramento da Conferência Geral de 2020, de um Filho de 
um Participante Reformado, ou Participante Reformado fale-
cido, que se reformou no dia 1 de Janeiro de 2013 ou em data 
posterior, e esse Participante é, ou foi no momento do seu 
falecimento, elegível para cobertura de benefício por morte 
no âmbito deste documento, e após recepção de uma certidão 
de óbito da Criança:

(53) se o Participante sobrevive ao Filho, será pago ao 
Participante um benefício por morte de montante único igual 
a 8.160 dólares; ou

(64) se o Participante tiver falecido antes do Filho, será 
pago um benefício por morte de montante único igual a 8.160 
dólares, pela seguinte ordem de preferência descrita no ponto 
(2) acima., a:

(i) ao Cônjuge Sobrevivente do Participante falecido, 
se o Cônjuge Sobrevivente tivesse a guarda da Criança à 
morte desta, ou se a Criança falecida dependesse do Cônjuge 
Sobrevivente; ou

(ii) o guardião da Criança falecida, se existir; ou
(iii) a pessoa que paga as despesas funerárias da Criança 

falecida.
Emendar a Secção 5.03l como se segue:
A 1 de Janeiro de 202117 e, em seguida, a 1 de Janeiro 

de cada quarto ano, o Administrador ajustará os mon-
tantes �xos em dólares dos benefícios por morte para os 
Participantes Activos e para os Participantes reformados e 
respectivos Filhos, Cônjuges e Cônjuges Sobreviventes, at-
ravés do acréscimo de 2% a esses montantes, arredondado 
para o montante inteiro de 50,00 dólares mais próximo (e 
com os aumentos anuais sendo efectuados pelo montante 

não arredondado) os Participantes Reformados e os respec-
tivos Filhos e Cônjuges Sobreviventes nas Secções 5.03d(2), 
5.03f, 5.03g e 5.03i, através do acréscimo nunca superior a 
2% a esses montantes, arredondado para o montante inteiro 
superior de 100 dólares, para re�ectir a taxa de in�ação do 
período de quatro anos, conforme indicado pelo índice de 
preços ao consumidor (consumer price index, IPC) publicado 
pelo Gabinete de Estatística do Trabalho do Departamento de 
Trabalho dos EUA.

Emendar a Secção 5.04 como se segue:
Pagamentos Temporários e Elegibilidade para 

Pagamentos por Invalidez. 
Pagamentos Temporários: Nos casos em que o pedido 

contenha o parecer de um médico, de que o indivíduo é in-
capaz de desempenhar as funções habituais e costumeiras de 
um Clérigo Metodista Unido, devido a uma lesão no corpo, 
uma doença ou doença ou distúrbio comportamental, que se 
preveja uma duração de, pelo menos, seis meses consecuti-
vos, os pagamentos mensais serão efectivos no primeiro dia 
do mês que iniciar, ou após, a data da perda inicial de rendi-
mento do Participante, de modo temporário, até 90 dias. O 
pedido �cará sujeito ao processo normal de avaliação e pode 
ser negado após uma revisão completa, mas, entretanto, os 
pagamentos temporários serão efectuados até 90 dias e, se 
o benefício for aprovado, serão continuados e/ou pagos ret-
roactivamente, sujeitos às demais disposições do plano. Os 
pagamentos temporários no âmbito desta secção não possuem 
peso na determinação do Administrador na Secção (b) abaixo.

Elegibilidade para Pagamentos por Invalidez. Um 
Participante Activo que se torne inválido como de�nido no 
parágrafo (b) em baixo terá direito a um benefício de inva-
lidez 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:

Emendar a Secção 5.04c(2) como se segue:
Contribuição para a Reforma. Adicionalmente, duran-

te a invalidez do Participante, será creditada uma alocação 
anual do Fundo de Benefício de Protecção, realizada em 
prestações mensais, para a conta de contribuição de�nida do 
Participante no plano de reforma do clero aplicável manti-
do 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 de�nido conforme indicado 
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 cle-
ro aplicável. Não obstante o acima, qualquer alocação descrita 
nesta Secção 5.04(c)(2) irá cessar para qualquer Participante 
que (i) esteja reformado de acordo com ¶ 357.3 do Livro da 
Disciplina ou (ii) elimine a sua relação conferencial pela lo-
calização com honra ou localização administrativa como de-
scrito em ¶ 358 e ¶ 359 do Livro da Disciplina, ou termine a 
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sua relação conferencial de qualquer forma, cessando assim 
de ser um membro da Conferência a partir da data de tal ter-
minação. Adicionalmente, qualquer contribuição efectuada 
ao abrigo desta Secção, para qualquer plano que não seja o 
Programa de Segurança da Reforma para o Clero, não exced-
erá o montante que teria sido efectuado para o Programa de 
Segurança da Reforma para o Clero, caso a fórmula desse 
plano tivesse sido aplicada em seu lugar.

Emendar a Secção 5.04c(7)(v) como se segue:
Para a aplicação da redução descrita no item (iv) acima 

mencionado, presume-se que o pagamento dos montantes 
imputados tenha começado: (a) imediatamente após a data 
em que o Participante se recusou a solicitar os benefícios 
de Segurança Social, se o Participante se recusou a solici-
tar, ou (b) seis meses após a data em que o Administrador 
determinou que o início da incapacidade do Participante, 
se o Participante optou pela Secção 1402(e) do Código não 
abrangida pela Segurança Social. O Administrador começará 
a aplicar a redução descrita na Secção 5.04c(7)(iv) acima, 
após 12 meses de pagamento de benefícios por invalidez ao 
Participante, em todos os casos em que o Participante tenha 
solicitado benefícios da Segurança Social, excepto se o 
Participante tenha concordado em ser representado por um 
prestador de defesa aprovado pelo Administrador; nesse caso, 
o reembolso pode ser adiado até a recepção do pagamento da 
Segurança Social. A aplicação desta compensação irá reduz-
ir 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 opção de acordo com a Secção do Código 1402(e)), o 
Administrador irá ressarcir este Participante por esta compen-
sação aplicada.

Emendar a Secção 5.04c(8) como se segue:
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 especi�ca-
dos nos itens (i), (ii), (iii), e (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 (0,50 $) quando a soma dos montantes nos itens (i), 
(ii), (iii), e (iv) e (v) em baixo excede 70% da Compensação 
do Plano do Participante no momento que ocorreu a invali-
dez, 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), e (iv) e (v) excede 100% da Compensação do 
Plano do Participante no momento em que ocorreu a invali-
dez, como aumentado anualmente em 3%. O montante desta 
redução será o montante pelo qual a soma dos itens (i), (ii), 
(iii), e (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 origens do rendimento bruto 
são limitadas 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 Promotor do Plano em vez de cobertura num 
plano de saúde de grupo, para o Participante 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 �l-
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 envolver num programa de re-
abilitação ao abrigo da Secção 5.04f do Plano durante o tem-
po que está a receber os 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 desse emprego farão parte dos Outros 
Benefícios de Rendimentos com base no seguinte:

A. Durante os primeiros 24 meses de pagamentos de inva-
lidez, apenas 50% desses ganhos serão incluídos nos Outros 
Benefícios de Rendimentos.

B. Após os primeiros 24 meses, 100% desses ganhos 
serão incluídos nos Outros Benefícios de Rendimentos.
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Emendar a Secção 5.04c(9) como se segue:
Outros Subsídios por Invalidez. Adicionalmente, o 

benefício por invalidez pagável a um Participante de acor-
do com esta Secção 5.04, será deduzido do valor nominal 
de qualquer subsídio proveniente de benefícios por invalidez 
que o Participante receba da sua Conferência. No caso dessa 
dedução, o Administrador pode reembolsar o pagador pelo 
montante do subsídio.

Emendar a Secção 6.02 como se segue:
Caducidade do Programa. Não obstante qualquer dis-

posição em contrário no Plano, este Programa de Transição 
Voluntária entrará em vigor a 1 de Janeiro de 2013 e perman-
ecerá em vigor até 31 de Dezembro de 20280, altura em que o 
Programa será encerrado. O Programa de Transição Voluntária 
deixará de estar disponível como programa de benefícios ao 
abrigo do Plano a partir de 1 de Janeiro de 20291. Não obstan-
te qualquer disposição em contrário com o acima disposto, os 
Participantes de Transição, que estejam a receber Pagamentos 
Transitórios em 31 de Dezembro de 20280 permanecerão 
elegíveis para os Benefícios de Transição para além de 1 de 
Janeiro de 20291 pelo número adequado de semanas, con-
forme determinado por este Artigo. O Administrador terá 
autoridade para acelerar os Pagamentos Transitórios devidos 
após 31 de Dezembro de 20280 para facilitar o processo ad-
ministrativo, a 31 de Dezembro de 20280 ou em data anterior.

Emendar a Secção 6.04e como se segue:
Encerramento e Retirada. O Participante Activo terá de 

incorrer numa Separação de Serviço e concordar em entre-
gar as suas credenciais e encerrar o seu estado de membro na 
Conferência Anual, logo que seja administrativamente viável, 
mas nunca após a sessão seguinte da Conferência Anual, para 
ser um Participante de Transição. Poderá não ser concedida 
uma licença sabática ao Participante de Transição, em con-
formidade com o ¶ 3512 do  Livro da Disciplina, licença de 
ausência voluntária ou involuntária em conformidade com o 
¶ 3534 e ¶ 3545 do Livro da Disciplina, baixa médica em con-
formidade com o ¶ 3567 do Livro da Disciplina, ou colocado 
em localização com honra em conformidade com o ¶ 358 do 
Livro da Disciplina, ou localização administrativa em confor-
midade com o ¶ 359 do Livro da Disciplina.

Emendar a Secção 6.05d como se segue:
Continuação dos Benefícios por Morte. Um Participante 

de Transição permanecerá elegível para os benefícios por 
morte descritos na Secção 5.03d(1) do Plano, apenas pelo 
número de semanas após a Data de Início descrita na Secção 
6.05a, igual ao número de semanas para as quais é elegível 
para Pagamentos de Transição, arredondados para o mês 
inteiro mais próximo. Os benefícios por morte de acordo 
com a Secção 5.03d(1) devido à morte de um Participante 
de Transição, em conformidade com esta Secção 6.05d, 
serão pagos ao Cônjuge ou Bene�ciário do Participante de 
Transição, em conformidade com a Secção 109.04 do Plano. 
Os Participantes de Transição não são elegíveis para outros 

benefícios por morte previstos no Plano. O Cônjuge, os Filhos 
e os Bene�ciários de um Participante da Transição não serão 
elegíveis para quaisquer outros benefícios previstos no Plano.

Emendar a Secção 7.01d como se segue:
Responsabilidades do Agente Fiduciário. Para além 

das responsabilidades estabelecidas no Artigo VIII, o Agente 
Fiduciário terá as seguintes categorias de responsabilidades:

a. Investir, gerir e controlar os activos do Plano;
b. Por orientação do Administrador, pagar os benefícios 

requeridos ao abrigo do Plano, os quais serão pagos 
aos Participantes ou, em caso de morte, aos respectivos 
Bene�ciários;

c. Manter registos das recepções e desembolsos e for-
necer ao Administrador um relatório anual escrito em cada 
Ano do Plano;

d. Investir os activos do fundo com a �nalidade exclusiva 
de disponibilizar benefícios aos Participantes e Bene�ciários, 
incluindo tomar as medidas previstas na Secção 8.01(m), e 
custear as despesas razoáveis do Plano. Esse investimento 
deve ser realizado de acordo com as políticas de investimen-
to que re�ectem os Princípios Sociais da Igreja Metodista 
Unida.

Emendar a Secção 8.01 como se segue:
Poderes e Deveres do Administrador. A responsabili-

dade principal do Administrador é administrar o Plano para 
benefício dos Participantes e respectivos Bene�ciários, em 
conformidade com os termos do Plano. O Administrador ad-
ministrará o Plano de acordo com os seus termos e terá os 
poderes e critério de interpretar os termos do Plano e deter-
minar todas as questões que surjam em ligação à adminis-
tração, interpretação e aplicação do Plano. Essa determinação 
por parte do Administrador será conclusiva e vinculativa so-
bre todas as pessoas. O Administrador, para além de todos 
os poderes e autoridade ao abrigo da lei comum, autoridade 
regulamentar e outras disposições do Plano, terá os seguintes 
poderes e autoridade, a serem exercidos ao critério do próprio 
Administrador:

***
m. Determinar se o Plano possui �nanciamento em ex-

cesso da reserva pretendida (“excedente”), e se qualquer 
montante desse excedente deve ser transferido para qualquer 
plano de reforma com benefícios de�nidos, administrado 
pela Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja 
Metodista Unida (“outros planos”) de acordo com as se-
guintes circunstâncias:

(1) se as contribuições para esses outros planos forem 
necessárias por parte dos promotores do plano;

(2) se a transferência desse excedente, em alternativa 
aos promotores do plano efectuarem algumas ou todas as 
contribuições necessárias, bene�ciar, na sua globalidade, os 
Participantes e os Bene�ciários do PPA e os demais planos, 
para os quais são exigíveis contribuições; 
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(3) se uma transferência de excedentes respeitar todos os 
requisitos legais e regulamentares pertinentes; e

(4) se uma transferência de excedente for adequada em 
todos os factos e circunstâncias pertinentes.

Se essa transferência for realizada nos termos do presente 
parágrafo, as contribuições para os outros planos não podem 
exceder os 100% de contribuições de custos extraordinários 
exigíveis pelos outros planos. 

Emendar a Secção 8.10 como se segue:
Recurso de uma Condição Precedente à Arbitragem 

ObrigatóriaAcção Civil. Nenhuma forma de acção em 
matéria de direito civil ou equidade relativamente a qualquer 
alegada violação dos termos e condições deste Plano, ou de 
outra forma relativamente aos benefícios ao abrigo deste Plano, 
deve ser iniciada ou mantida por qualquer queixoso (ou seu 
representante). excepto se e até que Qualquer alegada violação 
dos termos e condições deste Plano pode ser contestada por um 
queixoso (ou o seu representante), ao abrigo das disposições 
de arbitragem obrigatória estabelecidas na Secção 8.12 mas 
apenas após o queixoso (ou o seu representante) ter iniciado 
e concluído o processo de Recurso, conforme estabelecido nas 
Secções 8.07 a 8.09 deste Plano. Adicionalmente, qualquer 
modo de acção pedido de arbitragem relativo a este Plano deve 
ser iniciado pelo queixoso (ou pelo seu representante) no prazo 
de 12 meses a contar da data da noti�cação escrita enviada pelo 
Administrador ao queixoso (ou ao seu representante), no que 
respeita à recusa �nal do Recurso, ou esse direito de solicitar 
arbitragem será considerado revogado. O aviso enviado pelo 
Administrador deve especi�car este limite temporal.

Incluir a Secção 8.12 como se segue:
Ao preencher qualquer formulário relacionado com o 

Plano junto do Administrador, os indivíduos que se tornam ou 
pretendem ser Participantes do Plano concordam, com a re-
spectiva vinculação às disposições de arbitragem obrigatória 
desta secção, considerando que o Administrador e o Agente 
Fiduciário também concordam com a respectiva vinculação a 
essas disposições. Se uma queixa ou litígio sobre benefícios, 
que esteja relacionado ou seja decorrente da relação entre um 
Queixoso e o Administrador ou o Agente Fiduciário, não for 
resolvido através dos procedimentos de acções e recursos da 
secção 8.09, assim que esses procedimentos estiverem total-
mente esgotados, a parte que procura a resolução da questão 
deve apresentar um pedido escrito à outra parte ou partes para 
que a questão seja resolvida através de arbitragem vincula-
tiva. Os queixosos devem fazer esse pedido por escrito no 
prazo estabelecido na secção 8.10 ou, para assuntos que não 
envolvam um pedido de benefícios, no prazo de um ano a 
contar da data da ocorrência dos factos que deram origem ao 
litígio. Se o Administrador ou o Agente Fiduciário efectuar 
esse pedido a um Queixoso ou Participante, o pedido deve ser 
efectuado no prazo de 12 meses após a descoberta dos factos 
que deram origem ao litígio. Essa reivindicação de benefícios 
ou qualquer controvérsia que permaneça não resolvida ou 

reivindicação resultante ou relacionada com a relação entre 
o Queixoso ou o Participante e o Administrador ou Agente 
Fiduciário será resolvida através de arbitragem vinculativa 
através da Associação de Arbitragem Americana, ou outros 
serviços arbitragem mutuamente acordados pelas partes. A 
viciação por erros de apreciação na revisão do processo será 
considerada pelo(s) árbitro(s) durante a análise da disputa e 
das decisões do Administrador, ao abrigo dos procedimentos 
das acções e recursos das secções 8.08 e 8.09.

(a) O local de arbitragem será numa cidade mutuamente 
acordada pelas partes.

(b) As leis do Estado do Illinois serão aplicadas nas situ-
ações onde a lei federal não seja aplicável. As regras aplicáveis 
do serviço de arbitragem seleccionado serão aplicadas. Se o 
serviço permitir que as partes seleccionem o número de árbi-
tros, a não ser que outro número seja mutuamente acordado, 
qualquer arbitragem ao abrigo do presente será efectuada per-
ante três árbitros. A decisão dos árbitros ou de uma maioria 
dos mesmos, será de�nitiva. A sentença após a decisão con-
cedida poderá ser apresentada em qualquer tribunal, estadual 
ou federal com jurisdição.

(c) As tarifas e custos de arbitragem serão distribuídos 
pelas partes pelos árbitros.

Emendar a Secção 10.05 como se segue:
Cada Cônjuge Sobrevivente pode designar, na forma 

solicitada pelo Administrador, um Bene�ciário principal 
e contingente, que deve receber os benefícios do Cônjuge 
Sobrevivente no Plano, em caso de morte do Cônjuge 
Sobrevivente. No caso do Bene�ciário principal designa-
do por um Cônjuge Sobrevivente não estar disponível (por 
qualquer motivo, conforme indicado abaixo nesta Secção 
109.05) a contar da morte do Cônjuge Sobrevivente, o 
benefício por morte, ao abrigo da Secção 5.03g deste doc-
umento, deve ser pago ao Bene�ciário contingente designa-
do pelo Cônjuge Sobrevivente. A designação de Bene�ciário 
não deve ser efectiva para qualquer �nalidade, excepto se e 
até ter sido preenchida pelo Cônjuge Sobrevivente junto do 
Administrador durante a vida do Cônjuge Sobrevivente.

Fundamentação:
Harmonizar todos os benefícios por morte para montantes 

�xos em dólares; criar um novo benefício por invalidez tem-
porária, para candidatos que apresentem um parecer médico 
adequado; prolongar o Programa de Transição Voluntária até 
2028; permitir que o PPA apoie o �nanciamento de planos de 
pensões em determinadas circunstâncias; e efectuar diversas 
alterações técnicas e administrativas.

¶1504.16

Número de petição: 20223-FA-¶1504.16; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 
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Investidores Institucionais da JGPBS

Alterar o parágrafo ¶1504.16 da seguinte forma:
16. Receber, manter, gerir, administrar, investir e rein-

vestir, por e através das suas empresas constituintes e out-
ras entidades legais, fundos de doação ou outros fundos de 
uma conferência anual, igreja local, junta, agência ou outra 
unidade, organização ou entidade a�liada à Igreja Metodista 
Unida, que tenha sido designada para �nanciamento de fun-
dos, planos ou programas de auxílio, apoio ou benefício, e 
fundos de doações ou outros fundos dessas unidades não 
designadas. A a�liação pode incluir o controlo, a associação, 
a relação, ou a partilha de laços e convicções religiosas co-
muns com a Igreja Metodista Unida, que podem ser eviden-
ciadas, entre outros factos e circunstâncias, por laços históri-
cos Metodistas, credos e tradições Wesleyanos, relações de 
missão, convénios ou comunhão partilhada com a Igreja 
Metodista Unida. A junta geral é incentivada a investir em in-
stituições, empresas, corporações ou fundos que contribuam 
positivamente para a consecução dos objectivos descritos 
nos Princípios Sociais da igreja; desde que, no entanto, em 
nenhum momento a junta geral se aproprie de parte do cap-
ital dos fundos de doações para qualquer outra �nalidade. 
A junta geral administrará esses fundos como um investidor 
prudente e divulgará aos investidores os factos relevantes rel-
acionados com os respectivos fundos de investimento; e irá 
disponibilizar anualmente a essas organizaçõesunidades uma 
contabilidade desse fundos.

¶1504.2.

Número de petição: 20221-FA-¶1504.2; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Planos de Benefícios Voluntários Wespath

Alterar ¶ 1504.2 conforme a seguir se descreve:
2. Criar, alterar, executar, gerir, administrar e encerrar 

fundos, planos, produtos e programas de auxílio, assistência 
e benefícios não obrigatórios, para membros interessados, 
conferências, igrejas locais, juntas, agências, instituições e 
outras unidades a�liadas da Igreja Metodista Unida, que po-
dem incluir organizações controladas ou associadas, ou que 
partilham laços e convicções religiosas comuns com a Igreja 
Metodista Unida; a a�liação pode ser evidenciada por, en-
tre outros factos e circunstâncias, convénios ou comunhão 
partilhada, laços históricos Metodistas ou credos e tradições 
Wesleyanos comuns.

Fundamentação:
Esclarece a visão da Conferência Geral sobre “a�liação 

à Igreja Metodista Unida” com as �nalidades de planos de 

benefícios que garantem maior protecção contra reguladores 
seculares que traçam esses limites; garante às novas expressões 
emergentes do Metodismo que podem con�ar nos serviços da 
Wespath, garantindo continuidade/certeza aos participantes e 
promotores do plano, e benefício de escala para todos.

¶1504.8.

Número de petição: 20226-FA-¶1504.8; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Alocação de Custos do Plano Obrigatório

Alterar o ¶1504.8 da seguinte forma:
8. A Junta Geral terá autoridade para alocar os custos 

dos planos de benefícios obrigatórios entre as conferências 
anuais situadas no interior dos limites dos Estados Unidos e 
Porto Rico, e os custos dos planos de benefícios de outros 
promotores de planos participantes, em conformidade com os 
termos dos planos de benefícios adequados.

b) A junta geral terá autoridade para determinar as re-
sponsabilidades alocadas e as contribuições devidas a cada 
conferência anual, ou outro promotor de plano participante, 
em conformidade com os termos do plano adequado.

b) A junta geral terá autoridade para recolher de cada 
conferência anual, ou de outros promotores de plano partic-
ipantes o montante necessário pela câmara de compensação 
para disponibilizar benefícios em conformidade com os ter-
mos do plano de benefícios adequado. Cada conferência an-
ual disponibilizará fundos para cumprir as suas responsabil-
idades de benefícios aos clérigos que servem na conferência 
anual e os respectivos cônjuges, conforme aplicável, que se-
jam membros de outras conferências anuais segundo os mes-
mos princípios pois disponibiliza pagamentos de pensões a 
bene�ciários com relação directa com esta.

c) A junta geral tem autorização e competência para 
elaborar todas as regras relativas aos detalhes que possam ser 
necessários para implementar o acima mencionado.

Fundamentação:
Esclarece que a Wespath pode alocar os custos dos pla-

nos obrigatórios (os quais incluem o Plano de Reforma para 
Agências Gerais (RPGA)) aos promotores do plano não per-
tencentes à conferência, na medida do necessário, e adequa-
dos nos termos dos planos aplicáveis; remove texto supér�uo 
e desactualizado no parágrafo b.

¶1504.20.

Número de petição: 20224-FA-¶1504.20; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 
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Pensões da Conferência Central

Alterar o ¶1504.20 da seguinte forma:
20. Criar, Administrar e incentivar o �nanciamen-

to dos programas da Iniciativa de Pensões da Conferência 
Central, em consulta com o Conselho Geral de Finanças e 
Administração, e apoiado por um grupo de trabalho de diver-
sas agências, investir e servir como administrador dos fundos 
arrecadados que apoiam as Pensões da Conferência Central; 
distribuir periodicamente os resultados aos respectivos pla-
nos de pensão; consultar conferências centrais sobre �nan-
ciamento e administração dos respectivos planos de pensão 
e sobre a utilização dos fundos de Pensão da Conferência 
Central; e colaborar com outras agências gerais em opor-
tunidades de apoiar programas de pensões nas conferências 
centrais.

Fundamentação:
Actualiza e moderniza o texto do ¶  1504.20, que se 

encontra desactualizado; descreve melhor o programa de 
Pensões da Conferência Central da Wespath, re�ectindo os 
deveres, actividades e expectativas actuais.

¶1504.21.

Número de petição: 20225-FA-¶1504.21; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. 

Informação de Saúde e Bem-estar

Alterar o ¶1504.21 da seguinte forma:
21. Apoiar a saúde como plenitude dos clérigos e tra-

balhadores leigos da denominação e, assim, mitigar a fre-
quência e a duração das inaptidões e das baixas médicaspor 
incapacidade, através da recolha,da análise e divulgação do 
plano de cuidados de saúde de grupo da experiência e dados 
e informação do programa de saúde e bem-estar disponíveis 
a partir da denominação submetidos pelas conferências an-
uais, o Conselho Geral de Finanças e Administração para 
os bispos e agências gerais. A Junta Geral de Pensões 
Benefícios de Saúde podedeverá colaborar com as conferên-
cias anuais, agências gerais, outros promotores de planos 
e organizações académicas, da indústria e de investigação 
clínica utilizar os dados recolhidos do plano de cuidados de 
saúde de grupo e as informações do programa de saúde e 
bem-estar para (a) sugerirestabelecer marcos e normas que 
abranjam a denominação; (b) identi�car e disseminar as 
melhores práticas de estilos de vida saudáveis   e gestão de 
custos de saúde e incapacidades; (c) disponibilizar relatóri-
os de dados; (d) partilhar informaçãodados e análises com 
a denominação; (de) aconselhar sobre projectos de pla-
nos de cuidados de saúde, coberturas, solidez �nanceira e 

programas e iniciativas de bem-estar; e (ef) recomendar es-
tratégias e orientações de saúde e bem-estar às conferências 
anuais, o Conselho Geral de Finanças e Administração para 
os bispos nos Estados Unidos e agências gerais e outros 
promotores de planos.

Fundamentação:
O trabalho de saúde e plenitude da Wespath alterou-se e 

desenvolveu-se desde 2008; este parágrafo deve ser actual-
izado para ser menos prescritivo, mas sim mais colaborativo 
e consultivo, e focado em investigação cooperativa, análise e 
boas práticas.

¶1504.23.

Número de petição: 20218-FA-¶1504.23-G; Oskvig, Bryant 
- Potomac, MD, EUA. 

Eliminar 1504.23

Eliminar ¶ 1504.23

Fundamentação:
As obrigações do ¶ 1504.23 criam um impacto �nanceiro 

para as congregações, através da apresentação de obrigações 
com pensões da conferência anual numa base comercial sepa-
rada. Este método para criação da distribuição de responsabil-
idades de pensão anteriores entre as congregações é efectuado 
através de um modelo sem uma conferência anual contínua 
que detenha essas obrigações. Isto

¶1505.

Número de petição: 20229-FA-¶1505; Boigegrain, Barbara - 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Crédito de Pensões da Agência Geral

Emendas ¶ 1505 como se segue:
¶ 1505. Participação na Agência Geral  - Os funcionári-

os das agências gerais da Igreja Metodista Unidacom Pensão 
pelo serviço aprovado para crédito de pensão por uma agên-
cia da Igreja Metodista Unida, que recebam apoio �nanceiro 
dos fundos da igreja geral, estarão cobertos pelo Plano de 
Reforma das Agências Gerais, descrito no ¶ 1504.1 será for-
necido pela agência empregadora em igualdade com o for-
necido por outras agências, ao abrigo de um dos fundos de 
pensões, planos ou programas administrados pela Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista Unida; 
desde que, no entanto, quando o serviço tenha sido prestado 
em duas ou mais agências, o benefício total de pensão deve 
ser calculado como se todo esse serviço tivesse estado numa 
agência, e a agência �nal deve fornecer quaisquer benefícios 
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adicionais de pensão necessários para o conseguir; além dis-
so,; essas agências não podem efectuar qualquer acordo com 
uma companhia de seguros de vida, ou qualquer outra enti-
dade, para a compra de pensões vitalícias para benefício de 
funcionários individuais efectivos ou reformados, ou tomar 
quaisquer medidas para anular, no todo ou em parte, os planos 
de pensões ou programa da Igreja Metodista Unida, fazendo 
contratos com entidades externas.

Fundamentação:
Remover o texto desnecessário/obsoleto do ¶  1505 em 

relação ao crédito de pensões da agência geral; os conceitos 
estão contemplados no texto dos suplementos do plano de�ni-
do de benefícios legados para o Plano de Reforma das Agên-
cias Gerais. Consequentemente, também atribui novo título 
ao parágrafo.

¶1506.

Número de petição: 20230-FA-¶1506; Boigegrain, Barbara - 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Mover os Poderes, Deveres e Responsabilidades 
das Conferências Anuais 

Emendar o ¶ 1506 através da eliminação dos sub-parágra-
fos 1 a 5, 7 a 14, 16 e 18-20 e mover o conteúdo desses 
sub-parágrafos (excepto a última frase do sub-parágrafo 
18, a qual é totalmente eliminada) para inserção como no-
vos sub-parágrafos de 5 a 21 do ¶  639, renumerando os 
sub-parágrafos no ¶ 639 conforme necessário; eliminar total-
mente os sub-parágrafos 15 e 17 do ¶ 1506; manter o sub-
parágrafo 6 do ¶ 1506; alterar o título do ¶ 1506; e emendar o 
¶ 639.5; re�ectindo o seguinte:

¶ 1506. Planos Abrangentes de Financiamento de 
BenefíciosPoderes, Deveres e Responsabilidades das 
Conferências Anuais

1. As conferências anuais têm os seguintes poderes, de-
veres e responsabilidades em matéria de planos de benefícios 
dos clérigos, administrados pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde:

(a) execução de um contrato de adesão, incluindo a real-
ização de escolhas facultativas; (b) inscrição de clérigos; (c) 
realização de contribuições; (d) determinação do estatuto de 
nomeação de um clérigo para um determinado período, inclu-
indo a classi�cação do clérigo e o seu estatuto a tempo inteiro 
ou a tempo parcial; (e) comunicação sobre a remuneração de 
um clérigo; (f) determinação do estatuto de relação conferen-
cial de um clérigo, incluindo a sua rescisão; (g) determinação 
do estado licença de ausência do clérigo; (h) comunicação de 
quaisquer dispensas de participação no plano efectuado por 
um clérigo; e (i) determinação do estado de reforma de um 

clérigo, incluindo a determinação do número de anos acumu-
lados de serviço de um clérigo, em comparação com o núme-
ro estipulado no Livro da Disciplina para ser elegível para a 
reforma.

2. A conferência anual, por recomendação da Junta de 
Pensões da conferência, determinará a admissibilidade e a 
validade do serviço aprovado antes de 1 de Janeiro de 1982, 
ou a compensação considerada, para crédito de pensão, su-
jeita às disposições da Disciplina e das regras e regulamentos 
dos fundos de pensões e benefícios, planos e programas da 
Igreja Metodista Unida.

3. No que respeita às condições normais do crédito de 
pensão e do crédito de pensão pro rata, aplicam-se as seguintes 
disposições aos serviços prestados antes de 1 de Janeiro de 
1982, para determinar a aprovação do crédito de pensão, a ad-
missibilidade à pensão e a repartição das responsabilidades:

a) Crédito de Pensão IntegralO crédito de pensão integral 
pode ser concedido a pessoas que não satisfaçam algumas ou 
todas as condições acima, por uma votação de três quartos dos 
presentes e votantes na conferência anual, por recomendação 
da junta da conferência de pensões.

b) O serviço de um pastor local antes de 1982 apenas 
pode ser aprovado para crédito de pensão por votação da 
conferência anual, por recomendação da junta da conferên-
cia de pensões, após consulta com os superintendentes dis-
tritais. Caso esse crédito seja concedido, deverá ser incluído 
na Disciplina com a pergunta, "Que outra observação pessoal 
deve ser efectuada?"

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 su�ciente 
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.

4. Se a junta da conferência de pensões assim o recomen-
dar, deve ser paga uma pensão por conta de crédito de pensão 
por serviço anterior a 1982, a um ministro ordenado de outra 
denominação Cristã que tenha prestado não menos de quatro 
anos consecutivos de serviço, a tempo inteiro, com crédito 
de pensão por serviço anterior a 1982 ou com participação 
integral no Plano de Protecção Abrangente desde 1981, ou 
uma combinação destes, numa conferência anual quali�cada 
ao abrigo do ¶ 346.2, o qual tenha atingido a idade de reforma 
voluntária para um membro clérigo da conferência.

5. A conferência anual, por recomendação da junta da con-
ferência de pensões, terá o poder de rever, corrigir ou ajustar o 
registo de crédito de pensão de um clérigo, conforme de�nido 



Administração Financeira 569

no seu registo de serviço por forma a harmonizar esse registo 
com a Disciplina e com o Suplemento Um do Programa de 
Segurança na Reforma para Clérigos (ou qualquer plano ou 
programa sucessor de pensão ou reforma para clérigos).

Antes da revisão desse registo, a Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde pode ser solicitada a rever os dados rele-
vantes e a comunicar as suas conclusões a esse respeito. Essas 
revisões, correcções e ajustamentos devem ser publicados no 
jornal da conferência anual em resposta às questões sobre a 
Actividade da Conferência Anual e devem ser comunicados à 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde pela junta da 
conferência de pensões.

6. Cada conferência anual deve desenvolver, adoptar e 
implementar um plano de �nanciamento abrangente formal, 
ou planos para �nanciamento de todas as suas obrigações 
decorrentes de benefícios. O plano ou planos de �nanciamen-
to serão submetidos anualmente à Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde para análise e serão aprovados anual-
mente pela conferência anual, após a recepção e inclusão 
de um parecer escrito favorável da Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde. Adicionalmente, a Junta Geral de Pensão 
e Benefícios de Saúde apresentará um relatório quadrienal 
à Conferência Geral relativamente às responsabilidades de 
longo prazo da denominação. Assim, cada conferência anual 
deve disponibilizar à Junta Geral de Pensão e Benefícios de 
Saúde as informações periodicamente solicitadas.

7. A responsabilidade pela pensão por serviço, aprova-
do para crédito de pensão ao abrigo do Suplemento Um 
do Programa de Segurança de Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou reforma 
para clérigos) caberá à conferência anual em que o serviço foi 
prestado; desde que, no entanto, no caso de fusões, uniões, 
alterações de delimitações ou transferências de igrejas, essa 
responsabilidade caberá à conferência anual sucessora em cu-
jas delimitações geográ�cos o cargo está localizado.

8. A pensão por serviço aprovado para crédito de pensão 
por uma conferência anual será disponibilizada pela con-
ferência anual, ao abrigo de um dos fundos de pensões, pla-
nos ou programas administrados pela Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista Unida.

9. Uma conferência anual não pode estabelecer qualquer 
acordo com uma companhia de seguros de vida para a com-
pra de pensões vitalícias, para o benefício de clérigos indi-
viduais efectivos ou reformados, ou tomar quaisquer medidas 
para anular, no todo ou em parte, os planos e programas de 
pensões da Igreja Metodista Unida celebrando contratos com 
entidades externas.

10. Outras Organizações das Conferências Anuais—a) 
As conferências anuais, doravante designadas por conferên-
cias, estão autorizadas a estabelecer, incorporar e manter 
fundos de investimento, sociedades de ajuda aos pastores, e 
organizações e fundos de carácter semelhante, sob os nomes, 
planos, regras e regulamentos que estas determinem, cujos 

administradores devem ser eleitos ou designados pela con-
ferência, caso seja permitido em conformidade com as leis 
do estado relativas à constituição de sociedades, e os rendi-
mentos destes devem ser aplicados ao apoio de programas de 
pensões, saúde e benefícios sociais para clérigos, através da 
junta de conferência de pensões.

b) Os benefícios dos fundos de pensões, saúde e bem-es-
tar, distribuíveis, de todas as proveniências, serão desembolsa-
dos por ou sob a direcção da junta da conferência de pensões, 
excepto os fundos que sejam restritos por disposições ou lim-
itações especí�cas de donativos, doações, heranças, legados, 
fundos de investimento, penhoras, acções, ou outros instru-
mentos semelhantes, cujas restrições e limitações devem ser 
observadas.

c) Não será permitido a qualquer conferência ou orga-
nização de fundos permanentes privar os seus bene�ciários, 
que são bene�ciários noutras conferências, do privilégio de 
partilha na distribuição do rendimento obtido desses fundos, 
através da câmara de compensação administrada pela Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde.

d) Cada conferência, por recomendação da sua junta de 
conferência de pensões ou de uma das organizações mencio-
nadas no § a acima, pode seleccionar um Domingo em cada 
ano para ser observado nas igrejas como o Dia dos Ministros 
Reformados, em honra dos clérigos reformados, dos seus 
cônjuges e dos cônjuges sobreviventes dos clérigos, como 
reconhecimento da responsabilidade da Igreja no seu apoio. 
O bispo pode solicitar que cada conferência na área introduza 
no seu calendário um Dia dos Ministros Reformados.

11. Uma junta de conferência de pensões pode fazer 
concessões especiais aos clérigos ou ex-clérigos de uma 
conferência anual onde tenham servido sob nomeação nessa 
conferência; ou aos seus cônjuges, ex-cônjuges, cônjuges 
sobreviventes ou �lhos dependentes sobreviventes (incluin-
do �lhos dependentes adultos). Será efectuado, anualmente, 
um relatório desses subsídios especiais para a conferência 
anual.

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 
de 1 de Janeiro de 1982, ou o sucessor legal, pode ser recon-
hecida e concedida a pensão aprovada de serviço prestado 
nessa conferência.

13. A responsabilidade de providenciar pensão por conta 
do serviço prestado antes de 1 de Janeiro de 1982, numa con-
ferência missionária, conferência anual provisória ou missão 
precedente, dentro dos Estados Unidos ou Porto Rico, que 
tenha sido aprovada para crédito de pensão, deve ser assumida 
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em conjunto com: (a) a conferência missionária, conferência 
anual provisória ou a missão precedente em questão; (b) a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde com fundos disponibi-
lizados pelo Conselho Geral de Finanças e Administração; e (c) 
a Junta Geral dos Ministérios Globais. As receitas destinadas às 
pensões que asseguram a cobertura desses serviços serão for-
necidas pelas partes acima referidas, em conformidade com o 
plano ou planos por estas mutuamente acordados.

14. As contribuições de pensões e benefícios são da re-
sponsabilidade do Promotor do Plano para os participantes no 
Programa de Segurança na Reforma para Clérigos (ou qualquer 
plano, programa, ou pensão ou reforma sucessora do clérigo)

e o Plano Abrangente de Protecção. Excepto se determi-
nado de outro modo, através de votação da conferência anual, 
missionária ou provisória, o tesoureiro de uma igreja local 
ou cargo pastoral remeterá essas contribuições relacionadas 
com a compensação do participante, a qual é disponibiliza-
da pelos fundos da igreja local ao Promotor do Plano. Se a 
compensação da igreja local ou cargo pastoral for suplemen-
tada por outras fontes da igreja, as contribuições de pensões 
e benefícios associados a esses suplementos devem ser pa-
gos a partir dessa mesma fonte. Se a compensação integral 
de um participante for proveniente de uma unidade pagadora 
de salários que não seja uma igreja local ou um cargo pas-
toral, a unidade responsável pela compensação deve remeter 
as contribuições de pensões e benefícios para o Promotor do 
Plano. Nada neste parágrafo deve ser interpretado como um 
impedimento para que uma conferência anual, missionária ou 
provisória angarie parte ou a totalidade das contribuições an-
uais para o Programa de Segurança na Reforma para Clérigos 
(ou qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou refor-
ma de clérigos) ou para o Plano Abrangente de Protecção, 
através de uma contribuição para as igrejas da conferência 
e pagamentos de remessas para a Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde em nome de todos os pastores abrangi-
dos; não há limite de tempo para esta disposição.

15. A partir de 1 de Janeiro de 2007, as contribuições para 
pensões serão determinadas de acordo com as disposições 
do Programa de Segurança na Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou reforma 
para clérigos). A compensação real, limitada a 200 por cento 
da remuneração média denominacional, é a componente bási-
ca da contribuição base do Plano Abrangente de Protecção.

16. Uma conferência anual pode estabelecer um fundo de 
apoio às pensões, a ser administrado pela junta da conferên-
cia de pensões. As igrejas locais podem solicitar assistência 
em matéria de pensões a este fundo, quando surgirem cir-
cunstâncias especiais que resultem no não pagamento das 
contribuições para pensões e/ou contribuições para efeitos 
de pensões e benefícios. A junta apresentará ao conselho de 
conferência sobre �nanças e administração a sua estimativa 
do montante necessário, que incluirá na sua recomendação à 
conferência. Caso o montante seja aprovado pela conferência, 

será distribuído como um item de apoio aos clérigos.
17. A junta da conferência anual de pensões, em consulta 

com a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, terá 
a responsabilidade de inscrever o clero da conferência anu-
al no Programa de Segurança na Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou reforma 
para clérigos) e no Plano Abrangente de Protecção, de acordo 
com as estipulações desses planos.

18. As disposições opcionais contidas no Programa de 
Segurança na Reforma para Clérigos (ou qualquer plano ou 
programa sucessor de pensão ou reforma para clérigos) e 
no Plano Abrangente de Protecção podem ser adoptadas por 
votação da conferência anual, subsequente à recepção de uma 
recomendação da junta da conferência de pensões. A partir de 
1 de Janeiro de 2007, as contribuições e o serviço creditado 
são determinados de acordo com as disposições do Programa 
de Segurança na Reforma para Clérigos (ou qualquer plano 
ou programa sucessor de pensão ou reforma para clérigos).

19. Até 31 de Dezembro de 2008, a junta de pensões 
de cada conferência anual, ou outra agência autorizada pela 
conferência anual, terá de submeter à Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde uma avaliação �nanceira geralmente 
aceite, em conformidade com o Relatório de Contabilidade 
Financeira Norma nº 106, de acordo com as alterações, das 
suas responsabilidades médicas previstas para a respectiva 
população coberta pelo seu plano de cuidados médicos do 
trabalhador reformado, e deverá submeter um relatório sem-
elhante bienal após essa data.

20. Até 31 de Dezembro de 2008, cada conferência anual 
deve documentar por escrito a sua política relativa à portabil-
idade da elegibilidade dos cuidados de saúde do reformado, a 
cobertura, a partilha de custos e benefícios e comunicar essa 
política aos seus clérigos e funcionários leigos e clérigos e 
funcionários leigos recém-chegados de outras conferências 
anuais ou agências gerais. Para a �nalidade deste parágrafo, 
a portabilidade abrange o crédito concedido para o serviço 
prestado fora da conferência anual, no interior da denomi-
nação, para clérigos e funcionários leigos no sentido de (a) 
elegibilidade para a cobertura de cuidados de saúde na refor-
ma e (b) acúmulo de subsídios da conferência anual no senti-
do de, ou para partilha de custos da conferência anual com os 
custos da cobertura de cuidados de saúde.

¶ 639.5
***
5. As conferências anuais têm os seguintes poderes, de-

veres e responsabilidades em relação aos planos de benefícios 
dos clérigos, administrados pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde: (a) execução de um contrato de adesão, 
incluindo a realização de escolhas facultativas; (b) inscrição 
de clérigos; (c) realização de contribuições; (d) determinação 
do estatuto de nomeação de um clérigo para um determinado 
período, incluindo a classi�cação do clérigo e o seu estatu-
to a tempo inteiro ou a tempo parcial;(e) comunicação sobre 
a remuneração de um clérigo; (f) determinação do estatuto 
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da relação conferencial de um clérigo, incluindo a sua re-
scisão; (g) determinação do estado de licença de ausência do 
clérigo;(h) comunicação de quaisquer dispensas de partici-
pação no plano efectuado por um clérigo; e (i) determinação 
do estado de reforma de um clérigo, incluindo a determinação 
do número de anos acumulados de serviço de um clérigo, em 
comparação com o número estipulado no Livro da Disciplina 
para ser elegível para a reforma.

6. A conferência anual, por recomendação da Junta de 
Pensões da conferência, determinará a admissibilidade e a 
validade do serviço aprovado antes de 1 de Janeiro de 1982, 
ou a compensação considerada, para crédito de pensão, su-
jeita às disposições da Disciplina e das regras e regulamentos 
dos fundos de pensões e benefícios, planos e programas da 
Igreja Metodista Unida.

7. No que respeita às condições normais do crédito de 
pensão e do crédito de pensão pro rata, aplicam-se as seguintes 
disposições aos serviços prestados antes de 1 de Janeiro de 
1982, para determinar a aprovação do crédito de pensão, a ad-
missibilidade à pensão e a repartição das responsabilidades:

a) Crédito de Pensão Integral - O crédito de pensão in-
tegral pode ser concedido a pessoas que não satisfaçam al-
gumas ou todas as condições acima, por uma votação de três 
quartos dos presentes e votantes na conferência anual, por 
recomendação da junta da conferência de pensões.

b) O serviço de um pastor local antes de 1982 apenas 
pode ser aprovado para crédito de pensão por votação da 
conferência anual, por recomendação da junta da conferên-
cia de pensões, após consulta com os superintendentes dis-
tritais. Caso esse crédito seja concedido, deverá ser incluído 
na Disciplina com a pergunta, "Que outra observação pessoal 
deve ser efectuada?"

c) Após recomendação da junta da conferência de 
pensões e por maioria de três quartos dos presentes em as-
sembleia 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 re-
alizado como pastor local aprovado ou pastor de fornecimen-
to aprovado para uma instituição, organização ou agência, a 
qual, no julgar da conferência anual, lhe deu certa forma de 
serviço su�ciente para garantir um crédito de pensão; des-
de que, no entanto, essa instituição, organização ou agência 
aceite e pague essa contribuição conforme a conferência o 
decida.

8. Se a junta da conferência de pensões assim o recomen-
dar, deve ser paga uma pensão por conta de crédito de pensão 
por serviço anterior a 1982, a um ministro ordenado de outra 
denominação Cristã que tenha prestado não menos de quatro 
anos consecutivos de serviço, a tempo inteiro, com crédito 
de pensão por serviço anterior a 1982 ou com participação 
integral no Plano de Protecção Abrangente desde 1981, ou 
uma combinação destes, numa conferência anual quali�cada 

ao abrigo do ¶ 346.2, o qual tenha atingido a idade de reforma 
voluntária para um membro clérigo da conferência.

9. A conferência anual, por recomendação da junta da 
conferência de pensões, terá o poder de rever, corrigir ou 
ajustar o registo de crédito de pensão de um clérigo, con-
forme de�nido no seu registo de serviço por forma a harmo-
nizar esse registo com a Disciplina e com o Suplemento Um 
do Programa de Segurança na Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou reforma 
para clérigos).

Antes da revisão desse registo, a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde pode ser solicitada a rever os dados rele-
vantes e a comunicar as suas conclusões a esse respeito. Essas 
revisões, correcções e ajustamentos devem ser publicados no 
jornal da conferência anual em resposta às questões sobre a 
Actividade da Conferência Anual e devem ser comunicados 
à Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde pela junta da 
conferência de pensões.

10. A responsabilidade pela pensão por serviço, aprova-
do para crédito de pensão ao abrigo do Suplemento Um 
do Programa de Segurança de Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou reforma 
para clérigos) caberá à conferência anual em que o serviço foi 
prestado; desde que, no entanto, no caso de fusões, uniões, 
alterações de delimitações ou transferências de igrejas, essa 
responsabilidade caberá à conferência anual sucessora em cu-
jas delimitações geográ�cos o cargo está localizado.

11. A pensão por serviço aprovado para crédito de pensão 
por uma conferência anual será disponibilizada pela con-
ferência anual, ao abrigo de um dos fundos de pensões, pla-
nos ou programas administrados pela Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde da Igreja Metodista Unida.

12. Uma conferência anual não pode estabelecer qualquer 
acordo com uma companhia de seguros de vida para a com-
pra de pensões vitalícias, para o benefício de clérigos indi-
viduais efectivos ou reformados, ou tomar quaisquer medidas 
para anular, no todo ou em parte, os planos e programas de 
pensões da Igreja Metodista Unida celebrando contratos com 
entidades externas.

13. Outras Organizações das Conferências Anuais - a) 
As conferências anuais, doravante designadas por conferên-
cias, estão autorizadas a estabelecer, incorporar e manter 
fundos de investimento, sociedades de ajuda aos pastores, e 
organizações e fundos de carácter semelhante, sob os nomes, 
planos, regras e regulamentos que estas determinem, cujos 
administradores devem ser eleitos ou designados pela con-
ferência, caso seja permitido em conformidade com as leis 
do estado relativas à constituição de sociedades, e os rendi-
mentos destes deve ser aplicado ao apoio de programas de 
pensões, saúde e benefícios sociais para clérigos, através da 
junta de conferência de pensões.

b) Os benefícios dos fundos de pensões, saúde e bem-estar, 
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distribuíveis, de todas as proveniências, serão desembolsados 
por ou sob a direcção da junta da conferência de pensões, 
excepto os fundos que sejam restritos por disposições ou lim-
itações especí�cas de donativos, doações, heranças, legados, 
fundos de investimento, penhoras, acções, ou outros instru-
mentos semelhantes, cujas restrições e limitações devem ser 
observadas.

c) Não será permitido a qualquer conferência ou orga-
nização de fundos permanentes privar os seus bene�ciários, 
que são bene�ciários noutras conferências, do privilégio de 
partilha na distribuição do rendimento obtido desses fundos, 
através da câmara de compensação administrada pela Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde.

d) Cada conferência, por recomendação da sua junta de 
conferência de pensões ou de uma das organizações menciona-
das no sub-parágrafo a acima, pode seleccionar um Domingo 
em cada ano a para ser observado nas igrejas como o Dia dos 
Ministros Reformados, em honra dos clérigos reformados, dos 
seus cônjuges e dos cônjuges sobreviventes dos clérigos, como 
reconhecimento da responsabilidade da Igreja no seu apoio. O 
bispo pode solicitar que cada conferência na área introduza no 
seu calendário um Dia dos Ministros Reformados.

14. Uma junta de conferência de pensões pode fazer 
concessões especiais aos clérigos ou ex-clérigos de uma 
conferência anual onde tenham servido sob nomeação nessa 
conferência; ou aos seus cônjuges, ex-cônjuges, cônjuges 
sobreviventes ou �lhos dependentes sobreviventes (incluin-
do �lhos dependentes adultos). Será efectuado, anualmente, 
um relatório desses subsídios especiais para a conferência 
anual.

15. 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 
de 1 de Janeiro de 1982, ou o sucessor legal, pode ser recon-
hecida e concedida a pensão aprovada de serviço prestado 
nessa conferência.

16. A responsabilidade de providenciar pensão por conta 
do serviço prestado antes de 1 de Janeiro de 1982, numa con-
ferência missionária, conferência anual provisória ou missão 
precedente, dentro dos Estados Unidos ou Porto Rico, que 
tenha sido aprovada para crédito de pensão, deve ser assu-
mida em conjunto com: (a) a conferência missionária, con-
ferência anual provisória ou a missão precedente em questão;; 
(b) a Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde com fun-
dos disponibilizados pelo Conselho Geral de Finanças e 
Administração; e (c) a Junta Geral dos Ministérios Globais. 
As receitas destinadas às pensões que asseguram a cobertura 
desses serviços serão fornecidas pelas partes acima referidas, 

em conformidade com o plano ou planos por estas mutua-
mente acordados.

17. As contribuições de pensões e benefícios são da re-
sponsabilidade do Promotor do Plano para os participantes 
no Programa de Segurança na Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano, programa, ou pensão ou reforma sucessora do 
clérigo) e o Plano Abrangente de Protecção. Excepto se de-
terminado de outro modo, através de votação da conferência 
anual, missionária ou provisória, o tesoureiro de uma igreja 
local ou cargo pastoral remeterá essas contribuições relacio-
nadas com a compensação do participante, a qual é disponibi-
lizada pelos fundos da igreja local ao Promotor do Plano. Se a 
compensação da igreja local ou cargo pastoral for suplemen-
tada por outras fontes da igreja, as contribuições de pensões 
e benefícios associados a esses suplementos devem ser pa-
gos a partir dessa mesma fonte. Se a compensação integral de 
um participante for proveniente de uma unidade pagadora de 
salários que não seja uma igreja local ou um cargo pastoral, a 
unidade responsável pela compensação deve remeter as con-
tribuições de pensões e benefícios para o Promotor do Plano. 
Nada neste parágrafo deve ser interpretado como um imped-
imento para que uma conferência anual, missionária ou pro-
visória angarie parte ou a totalidade das contribuições anuais 
para o Programa de Segurança na Reforma para Clérigos (ou 
qualquer plano ou programa sucessor de pensão ou reforma 
de clérigos) ou para o Plano Abrangente de Protecção, através 
de uma contribuição para as igrejas da conferência e paga-
mentos de remessas para a Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde em nome de todos os pastores abrangidos; não há 
limite de tempo para esta disposição.

18. Uma conferência anual pode estabelecer um fundo de 
apoio às pensões, a ser administrado pela junta da conferência 
de pensões. As igrejas locais podem solicitar assistência em 
matéria de pensões a este fundo, quando surgirem circunstâncias 
especiais que resultem no não pagamento das contribuições para 
pensões e/ou contribuições para efeitos de pensões e benefícios. 
A junta da conferência de pensões apresentará ao conselho de 
conferência sobre �nanças e administração a sua estimativa do 
montante necessário, que incluirá na sua recomendação à con-
ferência. Caso o montante seja aprovado pela conferência, será 
distribuído como um item de apoio aos clérigos.

19. As disposições opcionais contidas no Programa de 
Segurança na Reforma para Clérigos (ou qualquer plano ou 
programa sucessor de pensão ou reforma para clérigos) e 
no Plano Abrangente de Protecção podem ser adoptadas por 
votação da conferência anual, subsequente à recepção de uma 
recomendação da junta da conferência de pensões. 

20. Até 31 de Dezembro de 2008, a junta de pensões 
de cada conferência anual, ou outra agência autorizada pela 
conferência anual, terá de submeter à Junta Geral de Pensão 
e Benefícios de Saúde uma avaliação �nanceira geralmente 
aceite, em conformidade com o Relatório de Contabilidade 
Financeira Norma nº 106, de acordo com as alterações, das 
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suas responsabilidades médicas previstas para a respectiva 
população coberta pelo seu plano de cuidados médicos do 
trabalhador reformado, e deverá submeter um relatório sem-
elhante bienal após essa data.

21. Até 31 de Dezembro de 2008, cada conferência anual 
deve documentar por escrito a sua política relativa à portabil-
idade da elegibilidade dos cuidados de saúde do reformado, a 
cobertura, a partilha de custos e benefícios e comunicar essa 
política aos seus clérigos e funcionários leigos e clérigos e 
funcionários leigos recém-chegados de outras conferências 
anuais ou agências gerais. Para a �nalidade deste parágrafo, 
a portabilidade abrange o crédito concedido para o serviço 
prestado fora da conferência anual, no interior da denomi-
nação, para clérigos e funcionários leigos no sentido de (a) 
elegibilidade para a cobertura de cuidados de saúde na refor-
ma e (b) acúmulo de subsídios da conferência anual no senti-
do de, ou para partilha de custos da conferência anual com os 
custos da cobertura de cuidados de saúde.

225. Comunicações e Responsabilidades respeitantes à 
Junta Geral - A junta da conferência de pensões terá os pode-
res e responsabilidades respeitantes à Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde descritos no ¶ 1506 e deve comunicar à 
junta geral, imediatamente após a sessão da conferência, na for-
ma exigida pela junta geral, os nomes e anos de serviço aprova-
dos para crédito de pensão pré-1982 para cada pessoa elegível e 
os nomes e endereços dos clérigos que são membros de fundos, 
planos ou programas administrados pela junta geral . . ..

Fundamentação:
Os poderes e deveres da junta de pensões da Conferência 

Anual deverá mover do ¶ 1506 (Wespath) para o ¶ 639 (con-
ferências anuais) - uma localização na Disciplina mais intu-
itiva. Os sub-parágrafos 15, 17 e parte do 18 são redundantes, 
desnecessários e encontram-se abrangidos nos documentos 
do plano. Manter o sub-parágrafo 6 focado na Wespath, nos 
planos de �nanciamento e atribuir um novo nome ao ¶ 1506.

¶1507.

Número de petição: 20231-FA-¶1507; Boigegrain, Barbara - 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Financiamento de Programas de 
Benefícios e de Pensões

Emendar o ¶ 1507 da forma seguinte; em seguida, mover 
o parágrafo emendado na sua totalidade, eliminando-o dos ¶ 
1500 e inserindo o seu conteúdo como novos sub-parágrafos 
no �nal do ¶ 639; renumerar os parágrafos e sub-parágrafos 
afectados conforme necessário:

¶ 1507. Financiamento de Programas de Benefícios e de 
Pensões—A conferência anual será responsável pelo aporte 
anual de fundos, no montante necessário para satisfazer os 

requisitos dos fundos de pensões e benefícios, planos e pro-
gramas da conferência.

1. A junta de conferência de pensões calculará o mon-
tante a ser distribuído anualmente para satisfazer os requisitos 
dos programas de pensões e benefícios da conferência.

2. Após consulta com a junta de conferência de pensões, 
o conselho de conferência sobre �nanças e administração co-
municará à conferência anual os montantes calculados pela 
junta de conferência de pensões que são necessários para sat-
isfazer as necessidades dos programas de pensões, benefícios 
e auxílio da conferência.

3. Os fundos de pensões passíveis de distribuição prove-
nientes de todas as origens, excepto quando restringidos por 
disposições ou limitações especí�cas, serão desembolsados 
pela, ou sob a direcção da, junta de conferência de pensões.

4. A junta de conferência de pensões, pode acumular um 
fundo proveniente do rendimento para efeitos de pensões, 
para estabilizar o programa de pensões da conferência.

Fundamentação:
As disposições das responsabilidades da conferência an-

ual respeitantes ao �nanciamento de pensões e benefícios, ac-
tualmente re�ectidas no ¶ 1500s (parágrafos Wespath) devem 
ser movidas para os ¶ 600s (parágrafos da conferência anual), 
o que parece uma melhor colocação intuitiva do texto na Dis-
ciplina.

¶1508.

Número de petição: 20232-FA-¶1508; Boigegrain, Barbara - 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Políticas de Con�itos de Interesse sobre 
Pensões da Conferência

Emendar o ¶ 1508 da forma seguinte; em seguida, mover 
o parágrafo emendado na sua totalidade, eliminando-o dos 
¶ 1500s e inserindo o seu conteúdo como novos sub-parágra-
fos no �nal do ¶ 639; renumerar os parágrafos e sub-parágra-
fos afectados conforme necessário:

¶ 1508. Políticas Relacionadas com o Con�ito de 
Interesses e Gestão de Investimentos - As seguintes regras 
aplicam-se à administração �nanceira dos fundos de pensões 
da conferência anual e dos fundos de associados a pensões:

1. Um membro da junta de conferência de pensões com 
ligações ou interesses, de qualquer modo, a títulos, bens imo-
biliários, ou outras formas de investimento, sob a forma de 
compra ou venda desses fundos, ou com um programa de se-
guros ou um contrato submetido a consideração pela junta 
de conferência de pensões será considerado inelegível para 
participar na deliberação da comissão de investimento ou da 
junta de conferência de pensões ou para votar em relação a 
essa decisão.
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2. Nenhum dirigente ou membro de uma agência de 
conferência que administre tais fundos deve receber uma 
comissão pessoal, bónus ou remuneração, directa ou indi-
recta, relacionada com a compra ou venda de qualquer pro-
priedade, o empréstimo de qualquer dinheiro, a locação de 
qualquer anuidade ou contrato de seguro, a realização ou 
aceitação de qualquer cedência, hipoteca ou penhora para ga-
rantir o pagamento de qualquer empréstimo, ou para a compra 
ou venda de quaisquer títulos ou outras propriedades de ou 
para essa agência, ou ser elegível para obter um empréstimo 
de qualquer montante de fundos dedicados aos interesses 
dessa agência. Não será efectuada a compra ou venda de in-
vestimentos a qualquer membro da junta de conferência de 
pensões ou a qualquer membro da família de um membro da 
junta de conferência de pensões.

3. Para prevenir o desenvolvimento de qualquer con�ito 
de interesses ou tratamento preferencial e para preservar a 
boa-fé e a con�ança em toda a Igreja, nenhuma igreja local, in-
stituição associada à Igreja ou organização desta será elegível 
para obter um empréstimo de qualquer valor desses fundos.38

4. O princípio da diversi�cação dos investimentos deve 
ser observado, com a agência junta de conferência de pensões 
a ser incentivada a investir em instituições, empresas, socie-
dades ou fundos que efectuem uma contribuição positiva para 
a realização dos objectivos delineados nos Princípios Sociais 
da nossa igreja, no entanto com consideração primária dada à 
solidez e segurança desses investimentos.

5. A partir de agora, os bens imóveis podem ser aceites 
como acordos de doação para pensões vitalícias apenas com 
a estipulação de que a pensão vitalícia não deve exceder o 
rendimento líquido da propriedade até que essa propriedade 
tenha sido liquidada. Após a liquidação, a pensão vitalícia 
será paga com base nas receitas líquidas à taxa da pensão vi-
talícia estabelecida.

6. Uma agência de conferência anual que administre ess-
es fundos não oferecerá taxas de pensão vitalícia mais eleva-
das do que as enunciadas no calendário de pensões aprovado 
pela Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde.

57. a) Será impressa no jornal da conferência anual uma 
lista dos investimentos efectuados por cada agência que gere 
esses fundos directa ou indirectamente sob o controlo da con-
ferência anual, ou essa lista pode ser distribuída directamente 
aos membros da conferência anual a seu pedido.

b) A junta de conferência de pensões exigirá uma au-
ditoria anual aos fundos de pensões e fundos associados às 
pensões, estabelecendo o valor total dos activos desses fun-
dos e a distribuição do rendimento desses fundos a partir de 
pessoas e organizações nomeadas ou recrutadas para a gestão 
desses fundos.

68. O empréstimo de dinheiro em qualquer ano da con-
ferência por uma sociedade ou organização da conferência, 
para permitir que a junta da conferência de pensões cumpra 
os requisitos dos programas de pensões e benefícios, deve ser 

efectuado apenas com a autoridade da conferência, concedida 
por três quartos dos votos dos membros presentes e votantes.

79. Depositários e Caução - a) A junta da conferência de 
pensões nomeará um banco ou bancos ou outro depositário 
ou depositários para depósito dos fundos detidos pela junta e 
poderá exigir uma caução de depositário desse depositário ou 
depositários.

b) A junta, através do conselho de conferência sobre �-
nanças e administração, providenciará um vínculo de �del-
idade, num montante adequado, para todas as pessoas que 
gerem os seus fundos.

Fundamentação:
As políticas da conferência anual relacionadas com con-

�itos de interesses na gestão de investimentos devem passar 
dos ¶ 1500s (parágrafos Wespath) para os ¶ 600s (conferên-
cias anuais), o que parece ser uma localização mais intuitiva 
para o texto da Disciplina. Além disso, os sub-parágrafos 5 e 
6 não se referem à gestão de fundos associados às pensões/
aos benefícios, ou

¶1509.

Número de petição: 20233-FA-¶1509-G; Starnes, Thomas - 
Washington, DC, EUA. 

Des�liação de Igrejas Locais em Escala

Emendar, com efeito a partir do encerramento da 
Conferência Geral de 2020, o Capítulo Cinco, Ordem 
Administrativa, Secção IX., adicionando um novo parágrafo 
ao �m do ¶ 1509, Comissões de Distribuição Conjunta, con-
forme se segue:

¶ 1509.
***
5. Se (a) as igrejas locais numa conferência anual votar-

em de acordo com outra disposição da Disciplina (por exem-
plo, o ¶ 2554) para extinguir a sua relação conexional com a 
Igreja Metodista Unida, por forma a aderir a uma associação 
de outras igrejas locais; e (b) as igrejas locais numa conferên-
cia anual cujo voto represente sessenta por cento (60%) ou 
mais do número total de igrejas locais nessa conferência, ou 
da contribuição agregada dada nessa conferência, ou do to-
tal de membros professantes dessa conferência; e (c) a asso-
ciação de igrejas locais a que essas igrejas locais aderiram 
ou tencionam aderir formou uma nova expressão denomina-
cional do Metodismo, que celebrou um acordo ecuménico 
com a Igreja Metodista Unida ao abrigo de outra disposição 
da Disciplina (por exemplo, ¶  2554), então, nessas circun-
stâncias, as disposições do ¶ 1509 devem ser aplicadas para 
distribuir equitativamente os activos e as responsabilidades 
da conferência anual. Não obstante o sub-parágrafo 1, no 
entanto, os membros da comissão conjunta de distribuição 
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nesta circunstância devem ser três membros eleitos pela 
conferência anual para representar os interesses das ig-
rejas locais que pretendem retirar-se da Igreja Metodista 
Unida; três membros eleitos pelas igrejas locais dentro da 
mesma conferência anual que pretendem permanecer na 
Igreja Metodista Unida; e até três membros nomeados pela 
conferência jurisdicional aplicável, ou pelo colégio de bis-
pos da conferência jurisdicional numa base ad interim, que 
pode incluir representantes de outra conferência anual, que 
possa ser incorporada na conferência anual, como resulta-
do das circunstâncias que desencadearam a aplicação deste 
parágrafo. As responsabilidades relativas a pensões das ig-
rejas locais que se retiram da Igreja Metodista Unida devem 
ser tratadas de acordo com outras disposições da Disciplina 
que abordam as circunstâncias em que grupos de igrejas 
locais se retiram da Igreja Metodista Unida (por exemplo, o 
¶ 2555). Conforme necessário, a Comissão de Distribuição 
Conjunta pode abordar as di�culdades que possam surgir 
na atribuição de activos e responsabilidades de pensões, de 
acordo com as outras disposições da Disciplina. Os termos 
deste sub-parágrafo será o encerramento da Conferência 
Geral de 2020. Se alguma disposição deste parágrafo for 
determinada como inválida ou inconstitucional, essa de-
cisão não afectará as restantes disposições.

Fundamentação:
O processo da Comissão de Distribuição Conjunta 

proporciona uma forma familiar, e�ciente e equitativa de 
atribuição de activos e responsabilidades, com o contributo 
das partes interessadas envolvidas, nos casos em que uma 
percentagem signi�cativa de igrejas locais numa conferência 
anual se retire da Igreja Metodista Unida para aderir a uma 
associação de outras entidades semelhantes

¶1509.

Número de petição: 20234-FA-¶1509; Holbrook, Frank - 
Martin, TN, EUA. 

Plano de Graça Simples n.º 17—Fórmula de 
Afectação de Recursos de Pensões

ADICIONAR Novo ¶ 1510 à Disciplina como se segue:
1. Base—Devido ao actual con�ito profundo no seio da 

Igreja Metodista Unida, é adoptado o Plano de Graça Simples. 
É intenção do Plano de Graça Simples multiplicar novas ex-
pressões Wesleyanas, compatíveis com o Núcleo Comum da 
Igreja Metodista Unida, e permitir que os diversos membros 
da Igreja Metodista Unida possam viver a respectiva ex-
pressão de eleição do Metodismo, oferecendo graça a todos 
os �lhos de Deus. É intenção do Plano de Graça Simples criar 
uma Relação de Comunhão Completa com essas expressões 
Wesleyanas recém-criadas. O Plano de Graça Simples 

consiste nos seguintes parágrafos no Livro da Disciplina: 
¶¶ 248A, 431A-F, 673-680, 725, 1510 e 2553-2555.

2. Se uma conferência anual dos EUA se unir a uma 
Expressão de Comunhão Plena, deve contribuir para a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde com o montante 
necessário para �nanciar totalmente as suas obrigações, con-
forme calculado neste documento, ao abrigo do Programa 
de Segurança de Reforma para Clérigos. O patrocínio e as 
responsabilidades legais da antiga conferência anual sob o 
Programa de Segurança de Reforma de Clérigos continuarão 
como uma igreja metodista auto-governada ou igreja meto-
dista a�liada autónoma. No entanto, os acúmulos e melho-
rias de benefícios ao abrigo do Programa de Segurança de 
Reforma de Clérigos devem cessar após a conferência anu-
al anterior aderir a uma Expressão de Comunhão Plena. O 
patrocínio e a administração do Programa de Segurança de 
Reforma de Clérigos para a antiga conferência anual serão 
segregados e tratados separadamente de todas as outras 
conferências anuais que permanecem como parte da Igreja 
Metodista Unida. Para �ns de administrar o Programa de 
Segurança de Reforma de Clérigos dessa forma, a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde está autorizada e 
habilitada a: 

a) Identi�car quais os participantes do plano das anti-
gas conferências anuais que escolheram permanecer com 
a Igreja Metodista Unida, e aqueles que aderiram a uma 
Expressão de Comunhão Plena com base nos registos de 
serviço e estado de membro nas conferências anuais; os 
participantes não clérigos, por exemplo, cônjuges sobrevi-
ventes, pensionistas contingentes e bene�ciários alternati-
vos, serão considerados como permanecendo associados à 
Igreja Metodista Unida; 

b) Calcular e reter os activos da anterior conferência 
anual utilizando a Percentagem Bruta dos Activos em duas 
ou mais contas. O total dos activos assim retidos será ig-
ual ao total dos activos da anterior conferência anual. Será 
estabelecida uma conta de retenção para cada Expressão 
de Comunhão Plena com membros pertencentes ao limite 
geográ�co da antiga conferência anual e uma conta para as 
igrejas locais que escolham permanecer como uma Igreja 
Metodista Unida local, ao abrigo das disposições do ¶ 680. 
O montante total dos activos de cada conta será calculado 
multiplicando o total dos activos pela percentagem bruta 
dos activos de cada Expressão de Comunhão Plena. Para os 
Anos Fiscais de 2026 e 2027, os activos adicionais podem 
ser adicionados ou transferidos entre estas contas segrega-
das, tendo em conta quaisquer igrejas locais adicionais que 
se a�liem com uma nova expressão ou voltem a a�liar-se 
à Igreja Metodista Unida. Essa transferência será igual ao 
montante contribuído pelas igrejas locais, ou em seu nome, 
para o fundo sequestrado, ajustado por quaisquer ganhos ou 
perdas sofridas pelo fundo. Após o ano �scal de 2027 os ac-
tivos permanecerão �xos;
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c) Calcular o montante de quaisquer contribuições de 
plano necessárias a serem efectuadas pela conferência anu-
al da Expressão de Comunhão Plena e pela conferência an-
ual da Igreja Metodista Unida para satisfazer a responsabil-
idade por qualquer plano de benefícios de�nidos, utilizando 
a fórmula Percentagem Bruta dos Activos para determinar as 
contribuições do promotor do plano da conferência anual da 
Expressão de Comunhão Plena para o Programa de Segurança 
da Reforma para Clérigos e as contribuições do promotor do 
plano da conferência anual da Igreja Metodista Unida. A 
conferência anual da Expressão de Comunhão Plena e a con-
tribuição do plano da conferência anual da Igreja Metodista 
Unida devem ser iguais à contribuição total necessária da 
conferência anual multiplicada pela Percentagem Bruta dos 
Activos. O montante inicial da contribuição do plano per-
manecerá em vigor até 31 de Dezembro de 2025. Para os 
Anos Fiscais de 2026 e 2027, as contribuições serão recal-
culadas tendo em conta quaisquer conferências anuais adi-
cionais ou igrejas locais que se a�liem com uma nova ex-
pressão ou voltem a a�liar-se à Igreja Metodista Unida, ao 
abrigo das disposições do ¶ 680. A partir do exercício �scal 
de 2027, o cálculo da percentagem permanecerá �xo; no en-
tanto, reconhece-se que, embora a percentagem permaneça 
�xa, o montante total da contribuição pode variar. Se uma 
Expressão de Comunhão Plena não satis�zer quaisquer con-
tribuições necessárias em andamento dentro de um prazo ra-
zoável nos termos deste parágrafo ou nos termos do Programa 
de Segurança de Reforma de Clérigos, conforme determina-
do pela Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, ou a 
Expressão de Comunhão Plena decidir contra, recusar, não 
conseguir satisfazer seu patrocínio legal do Programa de 
Segurança de Reforma de Clérigos, a Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde converterá todos os benefícios de pensão 
acumulados dos participantes Expressão de Comunhão Plena 
num saldo de conta actuarialmente equivalente, ajustado, 
conforme necessário, para levar em conta o nível de �nancia-
mento do Programa de Segurança de Reforma para Clérigos 
pela antiga conferência anual. Tais saldos de contas, e todos 
os outros saldos de contas de reforma, serão transferidos 
para o Plano de Investimento Pessoal Metodista Unido. A 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde também pode 
tomar tais acções se o Programa de Segurança de Reforma 
de Clérigos for alterado para exigir uma conversão de saldo 
de conta para classes semelhantes de participantes, ou se a 
administração continuada da antiga conferência anual não for 
mais administrativamente razoável. 

d) Colaborar com a antiga conferência anual Expressão 
de Comunhão Plena na determinação de como as mudanças 
no projecto do plano podem ser solicitadas pela antiga con-
ferência anual ou Expressão de Comunhão Plena, e também 
como a abrangência e razoabilidade administrativa das emen-
das que podem ser feitas à parte separada e bloqueada do 
Programa de Segurança de Reforma para Clérigos; e

e) Emendar o Programa de Segurança de Reforma para 
Clérigos a partir do encerramento da Conferência Geral de 
2020 para estar de acordo com este parágrafo do Livro da 
Disciplina. 

3. Cada conferência anual de Expressão de Comunhão 
Plena será responsável pela sua parte proporcional dos cus-
tos administrativos incorridos pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde, em virtude deste parágrafo. Essa parte 
proporcional será calculada utilizando a Percentagem Bruta 
dos Activos para o período aplicável.

4. Nos termos do ¶ 1504, sub-parágrafo 17, do Livro de 
Disciplina, a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde �ca 
assim autorizada e com poderes para colaborar com qualquer 
Expressão de Comunhão Plena, para estabelecer programas 
de segurança de reforma a patrocinar por uma Expressão de 
Comunhão Plena ou pelas respectivas conferências anuais, 
agências e instituições. Esses planos podem ser elaborados 
para serem implementados a partir de 15 de Agosto de 2022. 

Fundamentação:
Este é um parágrafo do Plano de Graça Simples para mul-

tiplicação de expressões que englobam os 20 parágrafos totais 
a serem incluídos no Livro de Disciplina. Os vinte parágrafos 
são os ¶ 248A, ¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510 e ¶¶ 2553-
2555. Este parágrafo é ligeiramente

¶2500.

Número de petição: 20701-FA-¶2500; Boigegrain, Barbara – 
Glenview, IL, EUA, pela Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde. 

Assuntos de Pensões na Des�liação de Conferên-
cias Anuais ou Grupos de Igrejas Locais dos EUA

Adicionar um novo ¶ 2555 ao Livro da Disciplina como 
se segue: 

¶ 2555. Obrigações com Pensões e Procedimentos 
Relacionados na Des�liação da Igreja Metodista Unida por 
Conferências Anuais ou Grupos de Igrejas Locais dos EUA

1. Unidades da Igreja que se Des�liam—Não obstan-
te o disposto em contrário noutros parágrafos do Livro da 
Disciplina, se uma conferência anual localizada numa con-
ferência jurisdicional, ou seja, uma conferência anual dos 
EUA, ou um grupo de igrejas locais de uma ou mais con-
ferências anuais dos EUA se des�liar ou desistir da Igreja 
Metodista Unida ou sua sucessora (“a Igreja Metodista 
Unida”) ou de outro modo terminar ou alterar a sua relação 
conexional com a mesma para formar uma nova expressão do 
Metodismo ou se juntar a uma nova denominação wesleyana 
ou metodista (para os efeitos deste parágrafo, qualquer uma 
destas será designada por “Igreja Metodista Autogovernada”), 
seja através de um processo formal estabelecido pelo Livro da 
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Disciplina, por ex., ¶ 2553, ou de qualquer outro modo, e a 
Igreja Metodista Autogovernada tiver um número su�ciente-
mente vasto de membros, for viável do ponto de vista �nan-
ceiro e estiver su�cientemente organizada em termos estru-
turais ou corporactivos como uma convenção ou associação 
de igrejas para continuar a ser um promotor do plano de uma 
porção derivada do Programa de Segurança de Reforma do 
Clero, conforme determinado pela Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde (para os efeitos deste parágrafo, uma 
tal conferência anual será designada por “Conferência que 
se Des�lia” e um tal grupo de igrejas locais será designado 
por “Igrejas Locais em Transferência”), as obrigações com 
pensões ao abrigo do Programa de Segurança de Reforma 
do Clero conexional da Conferência que se Des�lia ou das 
Igrejas Locais em Transferência, bem como as pensões e os 
benefícios acumulados dos indivíduos afectados pela des-
�liação ou desistência, reger-se-ão por este parágrafo. Com 
base nos factos e circunstâncias, a Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde, enquanto administrador e �duciário, 
irá determinar se um grupo de igrejas locais que se des�l-
iam de uma conferência anual dos EUA será tratado como 
“Igrejas Locais em Transferência” ou, dado o tamanho e o 
estado de membro dessas igrejas locais relativamente à con-
ferência anual dos EUA, tratado como uma “Conferência que 
se Des�lia”. 

2. Período de Determinação—Durante um “período de 
determinação”, uma Conferência que se Des�lia ou uma ou 
mais conferências anuais dos EUA com Igrejas Locais em 
Transferência têm de continuar a contribuir para a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde de forma a �nan-
ciar as obrigações com pensões como se a des�liação não 
tivesse lugar, até essa des�liação estar �nalizada ao abrigo 
do processo estabelecido pelo Livro da Disciplina ou, se não 
estiver estabelecido um tal processo, durante um período de 
dois anos a ter início, em relação a uma Conferência que se 
Des�lia, quando a conferência anual dos EUA votar a fa-
vor da des�liação da Igreja Metodista Unida e, em relação 
a Igrejas Locais em Transferência, quando estas noti�carem 
formalmente a conferência ou conferências anuais dos EUA 
afetadas da intenção dessas igrejas de se des�liarem da Igreja 
Metodista Unida para formarem ou se juntarem a uma Igreja 
Metodista Autogovernada. Em relação a uma Igreja Metodista 
Autogovernada composta tanto por uma Conferência que se 
Des�lia como por Igrejas Locais em Transferência, o período 
de dois anos terá início a partir da data acima que ocorrer 
primeiro. 

Quando esse período de determinação terminar, os 
acréscimos de benefícios baseados em novos serviços e as 
contribuições de contas individuais ao abrigo do Programa 
de Segurança de Reforma do Clero irão cessar para os par-
ticipantes da Igreja Metodista Autogovernada, caso essa 
cessação ainda não tenha ocorrido ao abrigo dos termos 
do programa. A promoção e as responsabilidades legais da 

Igreja Metodista Autogovernada ao abrigo do Programa 
de Segurança de Reforma do Clero continuarão como uma 
Igreja Metodista Autogovernada, igreja metodista a�lia-
da autónoma ou convenção ou associação de igrejas sepa-
rada. No entanto, a promoção e a administração da Igreja 
Metodista Autogovernada serão segregadas e tratadas sep-
aradamente de todas as conferências anuais que continuam 
a fazer parte da Igreja Metodista Unida (tratar-se-á de um 
“Plano Derivado” da Igreja Metodista Autogovernada), não 
bene�ciando do apoio conexional dos outros promotores do 
plano. 

3. Administração—Para �ns de administrar o Programa de 
Segurança de Reforma do Clero nos termos deste parágrafo, a 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde está autorizada 
e habilitada a:

a) Durante o período de determinação, com a ajuda da(s) 
Conferência(s) que se Des�lia(m), Igrejas em Transferência 
e restantes conferências anuais metodistas unidas, identi�-
car quais os membros do clero activos e reformados que 
se des�liam ou desistem da Igreja Metodista Unida ao 
tornarem-se membros da Igreja Metodista Autogovernada, 
seja por escolha a�rmativa ou por regra de defeito; os 
membros do clero reformados que sejam membros de uma 
Conferência que se Des�lia e que não escolham a�rmativa-
mente continuar a ser membros da Igreja Metodista Unida, 
mediante pedido para transferir o estado de membro da con-
ferência ou de outra forma, serão considerados membros da 
Igreja Metodista Autogovernada, a não ser que um processo 
de des�liação formal para conferências anuais dos EUA es-
tabelecido pela Conferência Geral ou o Livro da Disciplina 
exija um tratamento diferente; em relação a membros do 
clero activos e reformados que sejam membros de uma 
conferência anual dos EUA que não se des�lie, mas inclua 
Igrejas Locais em Transferência, os membros do clero que 
não escolham a�rmativamente des�liar-se ou desistir e tor-
nar-se membros da Igreja Metodista Autogovernada contin-
uarão a ser membros da respectiva conferência anual dos 
EUA;

b) Durante o período de determinação, identi�car todas 
as igrejas locais que escolham des�liar-se da Igreja Metodista 
Unida ao tornarem-se igrejas locais da Igreja Metodista 
Autogovernada; 

c) Isentar os membros do clero activos que se des�liem 
ou desistam da Igreja Metodista Unida durante o período de 
determinação ao tornarem-se membros da Igreja Metodista 
Autogovernada da legislação não disciplinar que emenda o 
Programa de Segurança de Reforma do Clero promulgado 
pela Conferência Geral de 2019, o qual converte, de modo 
geral, os acréscimos de benefícios de�nidos dos membros 
do clero activos que cessem o estado de membros da Igreja 
Metodista Unida num saldo de conta;

d) Isentar as igrejas locais das obrigações de con-
tribuições para pensões de desistência do ¶ 1504.23 e do 
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¶ 2553 do Livro da Disciplina se as igrejas locais forem (1) 
unidades de uma Conferência que se Des�lia, (2) Igrejas 
Locais em Transferência que escolham des�liar-se da Igreja 
Metodista Unida ao tornarem-se uma unidade de igreja lo-
cal da Igreja Metodista Autogovernada, ou (3) igrejas locais 
que escolham não continuar a ser uma unidade constituinte de 
uma Conferência que se Des�lia mas, em vez disso, contin-
uar a fazer parte da Igreja Metodista Unida, por ex., através 
de transferência para uma conferência anual metodista unida; 

e) No �nal do período de determinação, calcular e segre-
gar a quota-parte de activos e passivos do plano de benefícios 
de�nidos da Igreja Metodista Autogovernada (ou seja, os 
activos e passivos associados ao Programa de Segurança 
de Reforma do Clero, às anuidades do Plano de Pensões 
Ministerial e ao plano Pré-82) de uma forma que a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde considere prudente 
e equitativa, quota-parte essa que re�etirá as des�liações dos 
membros do clero na alínea a) acima; no entanto, os activos e 
passivos do plano atribuíveis aos membros do clero que não 
se des�liem ao abrigo da alínea a) acima com a respectiva 
Conferência que se Des�lia serão reatribuídos a outra con-
ferência anual da forma prescrita pelo processo de des�liação 
aplicável estabelecido pelo Livro da Disciplina ou, se não 
tiver sido estabelecido um tal processo, pela reorganização 
da conferência jurisdicional afectada, se aplicável, ou de uma 
forma que a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde 
considere prudente e equitativa;

f) Atribuir à Igreja Metodista Autogovernada os passivos 
de benefícios de�nidos relacionados com os membros do cle-
ro que se des�liam ou desistem ao abrigo da alínea a) acima, 
bem como quaisquer passivos relacionados com participantes 
inactivos (além do clero reformado) que eram obrigação de 
uma Conferência que se Des�lia; tais passivos atribuídos 
relacionados com um participante cujos benefícios foram 
acumulados devido ao serviço em várias conferências anu-
ais dos EUA incluirão a totalidade dos passivos de pensões 
atribuíveis a esse participante; tais passivos relacionados 
com um participante inactivo (além do clero reformado) de 
uma Conferência que se Des�lia serão atribuídos à Igreja 
Metodista Autogovernada apenas se a Conferência que se 
Des�lia se tratasse da conferência anual �nal dos EUA para a 
qual foi prestado serviço que resultou na acumulação de parte 
ou todos os benefícios de pensões do participante inativo; 

g) Atribuir a uma conta de �nanciamento segregada no 
Plano Derivado da Igreja Metodista Autogovernada activos 
de benefícios de�nidos da conta de �nanciamento da(s) 
Conferência(s) que se Des�lia(m) ou da conferência ou con-
ferências anuais dos EUA das quais as Igrejas Locais em 
Transferência estão a des�liar-se, sendo o montante desses 
activos baseado nos passivos atribuídos na alínea f) acima, 
e sendo esses passivos medidos através de factores corre-
spondentes aos utilizados para determinar as contribuições 
do promotor do plano da conferência anual para o Programa 

de Segurança de Reforma do Clero (“factores de �nancia-
mento”); essa atribuição de activos de benefícios de�nidos 
dará prioridade ao �nanciamento para participantes inacti-
vos (incluindo o clero reformado) de forma que seja atribuí-
do aos passivos de todos os participantes inactivos (quer 
atribuídos à Igreja Metodista Autogovernada, quer contin-
uem com uma conferência anual dos EUA) um montante 
correspondente de activos do plano equivalente a 100% 
desses passivos e sejam atribuídos aos passivos de todo o 
clero activo os activos do plano com base no nível de �-
nanciamento restante, não excedendo 100% desses passivos 
de participantes activos, e sendo quaisquer activos restan-
tes atribuídos proporcionalmente a participantes inactivos 
para além dos primeiros 100% de passivos assim atribuídos; 
não obstante o precedente, se uma conta de �nanciamento a 
partir da qual sejam atribuídos activos de benefícios de�ni-
dos for �nanciada a um nível superior a 100% do total de 
passivos de pensões quando medidos através de factores de 
mercado semelhantes a um prestador de anuidade comercial 
(“factores de mercado”), o primeiro passo acima irá atribuir 
activos do plano que equivalham a 100% dos passivos de 
participantes inactivos quando medidos através de factores 
de mercado e o segundo passo acima será aplicado sem a 
limitação de 100% de passivos; 

h) No �nal do período de determinação, avaliar se a 
des�liação ou a atribuição de activos e passivos do plano de 
benefícios de�nidos determinada acima cria um risco mate-
rial de um promotor do plano não conseguir efectuar con-
tribuições futuras; caso se crie um tal risco, a Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde poderá, em vez disso, reunir 
uma comissão de distribuição conjunta, nos termos do ¶ 1509, 
para ajudar e aconselhar na atribuição de activos e passivos do 
plano, desde que a representação na comissão de distribuição 
conjunta nesta circunstância também inclua membros que 
representem os interesses da Conferência que se Des�lia, das 
Igrejas Locais em Transferência ou de ambas e, na medida 
aplicável e necessária, membros que representem os interess-
es de conferências anuais vizinhas; 

i) Após o período de determinação, calcular o montante 
de quaisquer contribuições para o plano que a Igreja Metodista 
Autogovernada deva fazer no futuro para a respectiva con-
ta de �nanciamento segregada, como parte da sua promoção 
continuada do respectivo Plano Derivado; 

j) Colaborar com a Igreja Metodista Autogovernada no 
sentido de determinar como podem ser solicitadas alterações 
à conceção do plano e o âmbito e a razoabilidade adminis-
trativa das emendas que podem ser feitas ao Plano Derivado, 
bem como a quaisquer outros planos promovidos pela Igreja 
Metodista Autogovernada e administrados pela Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde; e

k) Emendar o Programa de Segurança de Reforma do 
Clero em vigor a partir do fecho da Conferência Geral de 2020 
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para que �que de acordo com este parágrafo e estabelecer 
procedimentos escritos consistentes com este parágrafo para 
administrar as respetivas disposições. 

4. Pagamentos Alternativos—Não obstante o preceden-
te, se uma Igreja Metodista Autogovernada (que incluirá uma 
Conferência que se Des�lia ou Igrejas Locais em Transferência 
antes de se tornar uma Igreja Metodista Autogovernada) noti-
�car a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde durante 
o período de determinação da sua intenção de rescindir ou 
declinar a promoção do Programa de Segurança de Reforma 
do Clero, deixando todas as obrigações com pensões para a 
Igreja Metodista Unida, a Igreja Metodista Autogovernada 
tem de contribuir com uma obrigação de desistência para a 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, que será uti-
lizada para �nanciar o Programa de Segurança de Reforma 
do Clero. Se a Igreja Metodista Autogovernada for composta 
por uma Conferência que se Des�lia ou por uma Conferência 
que se Des�lia e Igrejas Locais em Transferência, o mon-
tante da obrigação de desistência será equivalente ao total 
do sub�nanciamento de obrigações com pensões que se-
ria atribuído à Igreja Metodista Autogovernada acima, sen-
do essas obrigações medidas através de factores de merca-
do semelhantes a um prestador de anuidade comercial. Se 
a Igreja Metodista Autogovernada for composta apenas por 
Igrejas Locais em Transferência, o montante da obrigação de 
desistência será equivalente ao agregado da quota-parte de 
obrigações com pensões das Igrejas Locais em Transferência, 
calculado segundo os termos do ¶ 1504.23. Além disso, os 
membros do clero que se des�liem ou desistam da Igreja 
Metodista Unida para se tornarem membros de uma Igreja 
Metodista Autogovernada que tenha indicado a sua intenção 
de rescindir ou declinar a promoção de um Plano Derivado 
verão os respetivos acréscimos de benefícios de�nidos ao 
abrigo do Programa de Segurança de Reforma do Clero con-
vertidos num saldo de conta equivalente ao abrigo dos termos 
da emenda ao plano aprovada pela Conferência Geral de 2019, 
mas apenas depois de a Igreja Metodista Autogovernada con-
tribuir para o pagamento da obrigação de desistência acima 
descrito.

5. Incapacidade de Suportar—Após o período de deter-
minação, se a Igreja Metodista Autogovernada optar por não 
cumprir ou for incapaz de cumprir as suas responsabilidades 
relativamente à promoção da respectiva parte segregada do 
Programa de Segurança de Reforma do Clero, a Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde está autorizada a assumir 
o controlo das decisões sobre promoção do plano (sem as-
sumir a responsabilidade pelo �nanciamento) relativamente 
ao Plano Derivado da Igreja Metodista Autogovernada. Caso 
esse controlo seja assumido, os activos da conta de �nancia-
mento segregada da Igreja Metodista Autogovernada terão pri-
oridade a favor de participantes inactivos do plano (incluindo 
o clero reformado), sendo aos passivos desses participantes 
atribuídos activos do plano para �nanciar totalmente esses 

passivos quando medidos através de factores de mercado e 
sendo os restantes bens na conta de �nanciamento segregada 
atribuídos a passivos relativamente aos participantes do cle-
ro ativos. Se após essa priorização de �nanciamento o nível 
de �nanciamento dos passivos dos participantes do clero ac-
tivos for inferior a 100% quando os passivos são medidos at-
ravés de factores de �nanciamento, a Junta Geral de Pensões 
e Benefícios de Saúde está autorizada a reduzir os níveis dos 
benefícios desses participantes do clero activos até os passivos 
de benefícios serem 100% �nanciados quando medidos at-
ravés de factores de �nanciamento. A Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde está também autorizada a, segundo o seu 
critério ou as instruções da Igreja Metodista Autogovernada, 
converter todos os benefícios de pensão acumulados dos par-
ticipantes do clero activos da Igreja Metodista Autogovernada 
em saldos de conta atuarialmente equivalentes, ajustados, 
conforme necessário, de forma a considerar o nível de �nan-
ciamento da Igreja Metodista Autogovernada em relação aos 
participantes ativos. Esses saldos de conta, bem como todos os 
outros saldos de contas de reforma dos participantes da Igreja 
Metodista Autogovernada, serão transferidos para o Plano 
de Investimento Pessoal Metodista Unido, o seu sucessor ou 
um plano de conta de reforma semelhante administrado pela 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde. A Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde também pode converter os 
acréscimos de benefícios de�nidos dessa forma para quaisquer 
participantes do plano da Igreja Metodista Autogovernada se 
o Programa de Segurança de Reforma do Clero for emendado 
no sentido de passar a exigir uma conversão de saldo de con-
ta para classes semelhantes de participantes ou se a adminis-
tração continuada da Igreja Metodista Autogovernada deixar 
de ser administrativamente exequível.

6. Continuar como Promotor de Planos de Benefícios—
De acordo com o ¶ 6 e o ¶ 433, a Igreja Metodista Unida 
considera que uma conferência anual dos EUA ou um grupo 
de igrejas locais que forme ou se junte a uma Igreja Metodista 
Autogovernada conforme descrito acima continua a partilhar 
convicções e laços religiosos comuns com a Igreja Metodista 
Unida baseados na partilha da teologia e tradição wesley-
anas e das raízes metodistas, a não ser que a Igreja Metodista 
Autogovernada resolva expressamente em contrário. Como 
tal, uma Igreja Metodista Autogovernada continuará a ser 
elegível para promover o Programa de Segurança de Reforma 
do Clero nos termos deste parágrafo (ou seja, o Plano 
Derivado), bem como planos voluntários de benefícios para 
funcionários através da Junta Geral de Pensões e Benefícios 
de Saúde ao abrigo do ¶ 1504.2 da Disciplina, sujeito aos 
termos e condições aplicáveis dos planos. A Junta Geral de 
Pensão e Benefícios de Saúde foi autorizada e instruída no 
sentido de emendar o Plano de Proteção Abrangente de for-
ma a considerar a transição de participantes do clero cuja 
elegibilidade cesse ao tornarem-se membros de uma Igreja 
Metodista Autogovernada.



580  DCA Edição Avançada

7. Data de Entrada em Vigor e Divisibilidade–Os ter-
mos deste parágrafo entram em vigor a partir do fecho da 
Conferência Geral de 2020. Se alguma disposição deste 
parágrafo for determinada como inválida, ilegal ou inconsti-
tucional, o resto deste parágrafo continuará em pleno vigor. 

Fundamentação:
Proporciona um enquadramento para lidar com a elegib-

ilidade para o plano e as obrigações com pensões/benefícios 
no caso de grupos de conferências anuais ou de igrejas locais 
se des�liarem da IMU; essas obrigações e �nanciamento rel-
acionado serão atribuídos de forma equitativa e prudente para 
proteger as pensões do clero sem impor di�culdades �nancei-
ras ao des�liar

¶2500.

Número de petição: 20704-FA-¶2500-G; Holbrook, Frank – 
Martin, TN, EUA. 

Plano de Graça Simples N.º 20–Conformidade 
com o Acordo de A�liação Graciosa–Exoneração 
da Cláusula de Fideicomisso relativamente à Pro-

priedade da Igreja Local

ADICIONAR NOVO ¶ 2555 à Disciplina como se seg-
ue:

Conforme utilizado neste parágrafo, a Propriedade da 
Igreja Local é a propriedade de�nida pela Secção VI do 
Capítulo 6 do Livro da Disciplina da Igreja Metodista Unida 
tal como está actualmente em vigor. Uma Expressão de 
Comunhão Plena que pague uma soma equivalente à quota 
missional líquida de cada ano �scal até 2028 ou cuja quota 
missional líquida seja redimida sob a forma de pagamento 
em dinheiro ao abrigo do ¶ 2554.1 terá direito à exoneração 
da Cláusula de Fideicomisso e à respectiva atribuição para 
todas as igrejas locais pertencentes à Expressão de Comunhão 
Plena. Este parágrafo autoriza portanto as conferências anuais, 
distritos e todas as agências e instituições da Igreja Metodista 
Unida a executarem tais documentos conforme necessário 
para pôr em vigor essa transferência. Este parágrafo não irá 
expirar a 31 de Dezembro de 2028.

Fundamentação:
Este é um parágrafo do Plano de Graça Simples para 

multiplicação de expressões que englobam os 20 parágrafos 
totais a serem adicionados ao Livro da Disciplina. Os vinte 
parágrafos são os ¶ 248A, ¶¶ 431A-F, ¶¶ 673-680, 725, 1510, 
e ¶¶ 2553-2555. Este parágrafo proporciona a exoneração

¶2500.

Número de petição: 20740-FA-¶2500-G; Brooks, Lonnie – 
Anchorage, AK, EUA. 

Cláusula de Fideicomisso Anulada

Eliminar todo o ¶ 2501, excepto a primeira frase do §1 e 
§3, que será emendada conforme indicado.

¶ 2501. Posse de Propriedade Requisito da Cláusula 
de Fideicomisso para Todas as Propriedades—1. Todas as 
propriedades das igrejas locais metodistas unidas e outras 
agências e instituições metodistas unidas são detidas pela 
autoridade devidamente constituída que representa essas ig-
rejas locais, agências ou instituições., em �deicomisso, para 
benefício de toda a denominação, e a titularidade e utilização 
da propriedade da igreja está sujeita à Disciplina.

. . .
 3. As igrejas locais e outras agências e instituições 

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.

Eliminar os ¶¶ 2503, 2504 e 2505 na totalidade.

Fundamentação:
Para dar à luz uma nova conexão, as igrejas locais e as 

instituições da igreja têm de ser exoneradas da cláusula de 
�deicomisso.

¶2501.

Número de petição: 20235-FA-¶2501-G; Hill, Adrian 
Jumaane - Park Ridge, IL, EUA. 

Dois Anos de Suspensão da Cláusula do Fundo

ACÇÃO: Emendar o ¶ 2501 do Livro da Disciplina , in-
cluindo o ponto 4:

4. A Cláusula do Fundo será suspensa a partir de 1 de 
Janeiro de 2021, e cujo período terminará a 31 de Dezembro 
de 2022, durante o qual, se uma congregação local, por força 
de convocação adequada de uma conferência do cargo, optar 
por se retirar da Igreja Metodista Unida, pode fazê-lo sem 
rami�cações �nanceiras. Esta suspensão de dois anos da cláu-
sula do fundo permitirá a uma congregação, independente-
mente da dimensão ou dos respectivos recursos, conservar os 
seus bens, incluindo todos e quaisquer activos �nanceiros ou 
dívidas relativos a esses bens. 

Fundamentação:
Levítico 25 disponibiliza um modelo de restauração 

designado por Ano do Jubileu, o qual permitiu que os in-
divíduos recuperassem os seus bens após o endividamento. 
As congregações devem ser livres de escolher por si mesmas 
se pretendem permanecer ou partir, sem medo de perder a 
casa da igreja ou os recursos que acumularam. Obrigações 
�nanceiras
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¶2501.1.

Número de petição: 20236-FA-¶2501.1; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, EUA. 

Requisito da Cláusula do Fundo no Caso 
de Entidades Sucessoras

Emendar o ¶ 2501.1 com a inclusão de um novo parágrafo 
após o primeiro parágrafo (que actualmente termina “da sua 
conexão com toda a Igreja mundial”):

Este requisito do fundo deve ser mantido pela Igreja 
Metodista Unida e pelas suas denominações sucessoras, in-
stituições e entidades. No caso de uma conferência, agência 
ou organização incorporada da denominação se retirar ou for 
retirada da denominação, a responsabilidade de manter e ad-
ministrar os bens móveis e imóveis, tangíveis e intangíveis 
permanecerá com a entidade incorporada e a respectiva suces-
sora. 

Fundamentação:
A Cláusula do Fundo é um elemento essencial da políti-

ca da IMU, mas não antecipa nem dá conta dos movimentos 
ou das denominações sucessoras, que podem surgir à medida 
que o Espírito impulsiona a igreja para o progresso. 

¶2501.2.

Número de petição: 20237-FA-¶2501.2; Temple, Chappell - 
Sugar Land, TX, EUA. 

Consciência Congregacional na Cláusula 
do Fundo

Emendar o ¶ 2501.2 através da substituição do seguinte:
O fundo é e tem sido irrevogável, excepto conforme pre-

visto na Disciplina. Os bens podem ser libertados do fundo, 
transferidos livres do fundo ou subordinados aos juros dos 
credores e de outras entidades externas na medida em que a 
autoridade seja concedida pela Disciplina.

O fundo é e tem sido irrevogável, excepto conforme pre-
visto na Disciplina. Os bens podem ser libertados do fundo, 
transferidos livres do fundo ou subordinados aos juros dos 
credores e de outras entidades externas na medida em que a 
autoridade seja concedida pela Disciplina. Nos casos em que a 
a consciência da congregação está em con�ito irreconciliável 
com as práticas ou a política da denominação, os bens podem 
ser libertados do fundo sem penalização �nanceira por uma 
maioria de votos dos membros da congregação, comprovada 

por um voto maioritário da conferência anual, desde que seja 
respeitada a parte da congregação nas responsabilidades não 
�nanciadas das pensões ou outras dívidas da conferência.

¶2519.

Número de petição: 20238-FA-¶2519-G; Lopez, Joseph - 
Seattle, WA, EUA. 

Construir uma Igreja Totalmente Inclusiva

Emendar o ¶ 2519:
Autorização e Estabelecimento de Juntas Distritais 

de Localização e Construção de Igrejas—Em cada distrito 
de uma conferência anual haverá uma junta distrital de lo-
calização e construção de igrejas. A junta será constituída 
pelo superintendente distrital e por um mínimo de seis e um 
máximo de nove pessoas adicionais, nomeadas pelo super-
intendente distrital, em consulta com a comissão distrital 
das nomeações, caso exista uma, e eleitas anualmente pela 
conferência anual, contanto que, num distrito de grande ex-
tensão geográ�ca, possa assim ser eleita uma junta adicional. 
Recomenda-se que os membros incluam um terço de clérigos, 
um terço de homens leigos, um terço de mulheres leigas e, 
sempre que possível, deve ser abrangente quanto ao género, 
orientação sexual, raça, etnia, idade, condição económica e 
incluir pessoas com incapacidades. Todas as pessoas serão 
membros professantes da Igreja Metodista Unida. Os mem-
bros da junta, excluindo o superintendente distrital, serão 
divididos em três classes. Um terço será eleito anualmente 
para um mandato de três anos. Um presidente e um secretário 
serão eleitos anualmente na primeira reunião, após a con-
ferência anual. A junta deve apresentar um relatório de quais-
quer acções tomadas com a conferência do cargo de cada 
igreja local envolvida, e o relatório assim apresentado deve 
tornar-se parte das actas da referida conferência ou conferên-
cias. A junta também fará um relatório escrito à conferência 
distrital (ou, se não houver conferência distrital, ao superin-
tendente distrital), e este relatório passará a fazer parte dos 
registos dessa conferência.

Fundamentação:
Esta petição visa criar continuidade através do Livro da 

Disciplina no âmbito do ¶ 4 Artigo IV da Constituição da Ig-
reja Metodista Unida. Dada a recente resposta à Conferência 
Geral, esta petição inclui a orientação sexual. Que possamos 
continuar a construir uma igreja que
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Legislação Non-Disciplinare Proposta

Petição 20705.

Número de petição: 20705-FA-NonDis-$; Angoran, Yed – 
Abidjan, Costa do Mar�m. 

Apoio ao Ministério de Comunicação

A comunicação apoia a missão e o ministério a todos os 
níveis da igreja. Desde o início que uma excelente comuni-
cação tem sido essencial para a Cristandade. Como tal, so-
licitamos a reposição de 7,5 milhões de dólares no orçamen-
to quadrienal de 2021-2024 proposto para as Comunicações 
Metodistas Unidas, cujo �nanciamento esperamos que possa 
ser proporcionalmente alocado de forma a apoiar a comuni-
cação em quaisquer futuras expressões do Metodismo. Sem 
�nanciamento adequado, estes cortes afectam a capacidade 
de dar apoio às comunicações, como através do desenvolvi-
mento de infraestruturas de comunicação da conferência, co-
municação da igreja local, sensibilização de evangelização e 
comunicação nos idiomas da igreja global .

Petição 20719.

Número de petição: 20719-FA-NonDis; Miller, Perry – 
Winston-Salem, NC, EUA. 

Revisão do MPP do CRSP

Emenda ao CRSP ¶ 1504 Assunto: Plano de Pensões 
Ministerial (MPP)

Rever o Programa de Segurança de Reforma do 
Clero (“CRSP”), o qual é incorporado por referência no 

¶ 1504.1 do Livro da Disciplina, incluindo quaisquer re-
visões necessárias à numeração, formatação, paginação 
ou Índice, em vigor a partir de 1 de julho de 2020 ou as-
sim que possível conforme recomendação da Wespath: A 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (Wespath) é 
instruída pela Conferência Geral no sentido de emendar 
o Programa de Segurança de Reforma do Clero de forma 
que todos os participantes do clero reformados, prestes 
a reformar-se ou activos com saldo na conta MPP sejam 
elegíveis para converterem 100% do saldo das suas contas 
para o Plano de Investimento Pessoal Metodista Unido (ou 
outro plano de reforma elegível). O Plano de Investimento 
Pessoal Metodista Unido (UMPIP) é um plano voluntário 
de contribuições de�nidas mantido pela Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde (Wespath) ao abrigo do 
¶ 1504.2. Esta emenda ao Plano de Pensões Ministerial 
elimina o requisito de anualizar 65% do saldo do MPP de 
cada titular de conta como um benefício vitalício único ou 
conjunto. 

Fundamentação:
Considerando que os titulares de contas MPP re-

cebem atualmente apenas 35% dos seus saldos de conta 
como um benefício de contribuição de�nida, esta emen-
da proporciona-lhes maior �exibilidade �nanceira ao 
eliminar o requisito de anualização de 65% do saldo da 
conta. Uma tal revisão também irá isentar a respectiva 
conferência anual das responsabilidades a longo prazo de 
promoção








