
RESUMO DOS PRINCIPAIS PLANOS ANTES DA CONFERENCIA GERAL DE 2019 
 
 

 1 

Planos antes da Conferencia 
Geral 

 Um Plano de Igreja 
                   (One Church Plan) 

Plano Conexional da Conferencia Plano Traditional “Modificado” 

Este gráfico é um resumo das 
recomendações do relatório da 
Comissão sobre o 
encaminhamento (Way Forward) 
para a conferência especial 
especial de 2019, com foco 
particular em como cada plano 
afeta as conferências centrais. 
Para mais informações, leia o 
relatório completo da Comissão, 
que pode ser consultado na  
http://www.umc.org/topics/gene
ral-conference-2019-special-
session.  

Resumo: 
* Afirma relações sexuais apenas dentro 
do pacto de casamento monogâmico entre 
dois adultos (permitindo assim o 
casamento homossexual) 
* Declara que não somos unânimes em 
relação à sexualidade humana e permite 
que as pessoas na igreja interpretem e 
decidam as questões da sexualidade 
humana de maneira diferente. 
* Permite que os pastores abençoem 
casamentos homossexuais monogâmicos 
em qualquer lugar onde a lei secular 
permita tais casamentos 
* Remove linguagem restritiva do Livro de 
Disciplina que proíbe casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo nas propriedades 
da UMC e ordenação de “homossexuais 
praticantes auto-declarados” 
* Não requer que igrejas ou conferências 
aceitem tais práticas e contém linguagem 
para proteger as consciências dos pastores 
e congregações. 

Resumo: 
* Substitui as cinco conferências 
jurisdicionais dos Estados Unidos por 
três conferências conexionais baseadas 
na afinidade em questões relacionadas à 
definição de casamento e padrões de 
ordenação - Progressivo, Unidade e 
Tradicional 
* Todos os três usariam um Livro de 
Disciplina geral (Artigos de Religião, 
Regras Gerais, Confissão de Fé) com a 
capacidade de adaptar outras porções 
ao seu contexto de ministério. 
* Fornece espaço para diferentes 
práticas e crenças pelas diferentes 
conferências conexas 
* As conferências centrais podem optar 
por ser a própria conferência conexional 
ou participar de uma conferência dos 
EUA 
* Requer numerosas alterações 
constitucionais 

Resumo: 
* Mantém a posição atual da 
igreja sobre a prática da 
homossexualidade, aumenta a 
responsabilidade e fornece um 
caminho de saída gracioso para 
conferências anuais, igrejas locais 
e clero que não aceitam cumprir 
as exigências do Livro de 
Disciplina em uma nova igreja 
metodista autogovernada 
(Congregacional). 
* Este plano será ajustado para 
aderir à Decisão do Conselho 
Judicial 1366 
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  Um Plano de Igreja 
                   (One Church Plan) 

Plano Conexional da Conferencia Plano Traditional “Modificado” 

Igreja Local * Poderiam ser designados clérigos 
homossexuais praticantes ou pastores que 
realizariam casamentos de mesmo sexo, e 
não poderiam recusar a nomeação. 
* Depende dos bispos para ser sensível 
quanto aos desejos das igrejas locais 
* Pode escrever políticas explicitamente 
permitindo ou proibindo casamentos de 
pessoas do mesmo sexo na propriedade da 
igreja (requere o voto da igreja local) 
* Cria uma colcha de retalhos de práticas 
diferentes em todo o universo da UMC 
* Nenhuma provisão de saída graciosa 

* Pode escolher sua afiliação com 
qualquer uma das três conferências 
coneccionais, independentemente da 
escolha da conferência anual. Assim, a 
congregação pode ter que votar onde 
alinhar se discordar da escolha da 
conferência anual 
* Nomeação de clérigos somente dentro 
da conferência conexional escolhida 
* Cumprir as políticas de casamento 
estabelecidas por sua conferência 
conexional 
* Padrões de ordenação determinados 
pela conferência conexional escolhida 

* Sem voto, a menos que a igreja 
local discorde da decisão da 
conferência anual de permanecer 
ou deixar a UMC. 
* Se a conferência anual votar 
para sair, a igreja pode votar para 
ficar. 
* Se a conferência anual votar 
para ficar, a igreja pode votar para 
sair com propriedade e participar 
de outra conferência anual 
* Igrejas que optam por ficar 
quando sua conferência está 
saindo serão realinhadas com 
uma conferência anual restante 
* Igrejas que saem devem pagar 
sua parte das pensões 
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  Um Plano de Igreja 
                   (One Church Plan) 

Plano Conexional da Conferencia Plano Traditional “Modificado” 

Clerigo * Depende de bispos que nomeiam o clero 
com igrejas de convicção teológica similar, 
mas o clero não tem como recusar um 
compromisso baseado em 
incompatibilidade. 
* O clero tem a capacidade de se recusar a 
realizar a cerimônia do mesmo sexo por 
motivos de consciência 
* Termina o potencial para os ensaios da 
igreja envolvendo casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo e práticas 
homossexuais 
* Candidatos LGBTQ podem ser ordenados 
e nomeados se a Junta de Ministério 
Ordenado e a Sessão de Clérigos 
permitirem ou puderem transferir para 
uma conferência onde será permitido 
* Consciência dos bispos e 
superintendentes não protegidos de ter 
que supervisionar ou nomear clérigos 
homossexuais praticantes 

* Escolhe uma conferência conexional 
com a subseqüente transferência sujeita 
à aprovação da Junta do Ministério 
Ordenado 
* Ordenação reconhecida em todas as 
conferências coneccionais, mas o serviço 
depende dos padrões de cada 
conferência conexional 
* Segurança da nomeação determinada 
por cada conferência conexional 
* Pode resultar em desalinhamento do 
número de igrejas e clérigos em uma 
conferência conexional em particular 

*Clero sujeito à proibição atual de 
casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo, com direitos 
garantidos pelo devido processo. 
* Os bispos não podem 
arbitrariamente ignorar acusações 
sem motivo 
* Pena de primeira condenação 
por realizar um casamento 
homossexual resulta em 
suspensão não remunerada de um 
ano 
* Penalidade para segunda 
condenação é a entrega de 
credenciais 
* A Igreja deu o direito de apelar 
ao veredicto de julgamento por 
má aplicação flagrante da lei da 
igreja 
* Clérigo que praticar 
homossexuais não pode ser 
ordenado ou nomeado 
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  Um Plano de Igreja 
                   (One Church Plan) 

Plano Conexional da Conferencia Plano Traditional “Modificado” 

Conferencia Annual * Nenhum voto necessário. A posição 
progressista é adotada e aplicada 
* As conferências centrais precisariam 
fazer suas próprias declarações sobre a 
ordenação e casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo. 
* Conselhos de Ministério Ordenado e/ou 
sessão de clérigos podem votar para 
ordenar pessoas LGBTQ com envolvimento 
leigo limitado 
* Para adotar a posição tradicional, a 
sessão do clero deve votar 
afirmativamente para fazê-lo por maioria 
de votos 
* Os tradicionalistas não poderiam impedir 
a designação de um bispo abertamente 
homossexual para sua área episcopal 

* As conferências jurisdicionais e 
centrais votarão para participar de uma 
conferência conexional sobre votação 
por maioria simples. 
* As conferências anuais que desejam 
participar de uma conferência 
conexional diferente da sua conferência 
jurisdicional ou central podem fazê-lo 
por uma maioria simples. 
* As conferências anuais podem ser 
revogadas a cada quatro anos. 
* O clero e as igrejas podem se ver 
deslocados como mudanças de 
alinhamento 

* Deve certificar que irá manter 
toda a Disciplina. 
* Conferências que não apóiam a 
Disciplina não podem usar o nome 
ou a insígnia da UM ou participar 
financeiramente da igreja geral. 
* A conferência anual pode votar 
para deixar a denominação com 
sua propriedade se discordar da 
Disciplina. 
* Aqueles que optam por sair 
podem negociar participação 
contínua em algumas agências da 
igreja geral da UM. 
* Concessão de US$200.000 para 
conferências de partida 
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  Um Plano de Igreja 
                   (One Church Plan) 

Plano Conexional da Conferencia Plano Traditional “Modificado” 

Concilio de Bispos * Continua como um corpo fornecendo 
liderança espiritual para toda a igreja 
* A atribuição pode coincidir com 
condenações de bispos e conferências 
anuais 
* Bispos protegidos se a consciência não 
lhes permitir ordenar pessoas LGBTQ, mas 
devem convocar um bispo que ordenará e 
permitirá que ocorra 
* Deve liderar sua conferência 
independentemente da convicção pessoal 
* Nenhuma proteção dos bispos de ter que 
nomear ou supervisionar o clero LGBTQ 
com base na consciência 
* Todos os bispos financiados por toda a 
igreja 

* Entender e apoiar comunidade para 
bispos e relações ecumênicas, menos 
autoridade supervisora 
* US bispos financiados exclusivamente 
por sua conferência conexional em níveis 
comparáveis 
* Bispos da conferência central 
financiados por repartições gerais da 
igreja 
* A supervisão e responsabilidade dos 
bispos é fornecida por cada conferência 
conexional. 
* Cada bispo escolhe uma conferência 
conexional e cumpre seus requisitos. 

* Os Bispos devem certificar que 
irão cumprir toda a Disciplina 
* Os bispos que não confirmarem 
a adesão deixarão de receber 
compensação das despesas a 
partir de 2021 e serão 
incentivados a partir para uma 
igreja metodista autônoma. 
* Os bispos serão 
responsabilizados por um comitê 
global independente, com direitos 
garantidos pelo devido processo 

Agencias Gerais * Continua a operar como esta 
* Poderia apoiar abertamente as causas 
LGBTQ 
* Se o financiamento declinar, os 
conselhos e as agências precisariam 
considerar uma reestruturação estratégica 

*Wespath, GCFA, UMCOR, Arrquivos, 
partes of GBGM, e a Casa Publicadora 
financiada por toda a Igreja 
* Grupo de Trabalho (Comite) poderia 
avaliar cada agencia geral e propor um 
novo moidelopara 2025 
*Programa de agencias serviria a 
connecção que escolher 

* Todos os conselhos gerais e 
agências continuam como estão 
* Cada agência pode contratar 
igrejas que deixam a UMC como 
ocorre agora com igrejas 
autônomas afiliadas 
* Se o financiamento cair, as 
diretorias e agências passarão por 
reestruturações estratégicas 
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  Um Plano de Igreja 
                   (One Church Plan) 

Plano Conexional da Conferencia Plano Traditional “Modificado” 

Instituições * Nenhuma mudança com instituições 
relacionadas 
* Algumas instituições conservadoras 
independentes podem deixar de trabalhar 
com a UMC 

* Propriedades pertencentes a 
conferências anuais ou jurisdicionais as 
seguem para nova conferência 
conexional 
* As instituições podem optar por se 
relacionar com uma ou mais 
conferências conexas, conforme 
permitido pelos estatutos. 

* Nenhuma alteração, a menos 
que escolham uma ação permitida 
por seus estatutos 
* Se a conferência anual sair do 
UMC, as instituições de 
propriedade ou afiliadas o 
acompanham, a menos que 
alterem a afiliação de acordo com 
seu estatuto social. 

Finanças & Pensões * O Wespath recomendou duas petições 
para cobrir igrejas ou clérigos que se 
retiraram do UMC 

* O Wespath recomendou duas petições 
para cobrir igrejas ou clérigos que se 
retiraram do UMC 
* Wespath permanece intacto e trabalha 
com conferências conexas 
* Wespath irá alocar responsabilidades 
previdenciárias associadas com igrejas 
dependendo da conferência conexional 
escolhida 

* O Wespath recomendou duas 
petições para cobrir igrejas ou 
clérigos que se retiraram do UMC 
* Igrejas que saem pagam parcela 
proporcional do passivo de 
pensão não financiado. 
* Clérigos que saem têm 
benefícios acumulados 
transferidos para uma conta de 
investimento individual 

Fundo Episcopal * Sem mudança * Fundos da Conferencia Central sem 
mudança; U.S. salarios & beneficios 
pagos pelas Conferencias Coneccionais 

* Sem Mudança 

 
Esta tabela é adaptada de um resumo semelhante distribuído pela Conferência Anual das Grandes Planícies da Igreja Metodista Unida. 
 


