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Reimaginando a Paixão de um 

Movimento Wesleyano Global 
"Eu olho para todo o mundo como minha paróquia." 

 

Deus nos chama para entrar em um novo dia como o povo chamado de Metodistas. 
Estabelecido na fé que nos foi confiada por nossos antepassados, discernimos o Espírito Santo 
revivendo o movimento metodista em uma nova obra. Estamos comprometidos com a visão de 
Deus dada aos nossos antecessores "para reformar o(s) continente(s) e espalhar a santidade 
bíblica sobre as terras". Um grupo de bispos, clérigos e leigos, homens e mulheres, afro-
americanos, asiáticos, caribenhos, caucasianos e hispânicos de todas as jurisdições dos EUA, e 
três conferências centrais se reuniram para ampliar e esclarecer a visão para uma futura 
expressão do metodismo tradicional. Além de bispos, leigos e clérigos do Convênio da 
Associação Wesleyano (WCA), Organização Boa Nova (Good News) , o Movimento Confessante, 
o Instituto de Religião e Democracia/Ação Metodista Unida, bem como outras vozes 
tradicionais não associadas aos grupos de renovação estavam presentes. 
 
Num espírito de cooperação com o Protocolo de Reconciliação e Graça através da Separação, 
juntamo-nos  às varias conversações em curso à medida que avançamos para a Conferência 
Geral 2020.  Se a Conferência Geral de 2020 adotar a legislação do Protocolo, com uma voz e 
um espírito de humildade, pretendemos formar um movimento wesleyano global 
comprometido com o Senhorio de Jesus Cristo, a autoridade e inspiração das Escrituras, e a 
obra do Espírito Santo em transmitir a verdade, a graça, a renovação e a santificação de Deus a 
todas as pessoas que se arrependem e acreditam. 
 
Estamos comprometidos em ser um povo que se une em torno dos fundamentos  consagrados 
na doutrina, ética e missão. Deus sempre foi fiel a nós, mas nem sempre fomos fiéis a ele. 
Desejamos nos arrepender e voltar a ele. Aspiramos a ser uma comunidade de aliança, 
cuidando uns dos outros no amor. Estamos ansiosos para recuperar o gênio wesleyano da 
responsabilidade mútua em toda a nossa conexão. Estamos comprometidos na 
responsabilização mútua pela soberana vocação da nossa identidade em Jesus Cristo. 
 
Seremos uma igreja de natureza verdadeiramente global, que acolhe plenamente pessoas de 
várias etnias e mulheres em todos os níveis de ordenação e liderança, e é caracterizada pela 
alegria. Estaremos comprometidos com a fé cristã expressa por 2.000 anos, aos quatro 
movimentos da graça,  a compaixão e um desejo apaixonado para que as pessoas 
experimentem uma relação pessoal com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Inspiraremos o 
crescimento no discipulado, na santidade e no compromisso para servir, na misericórdia e a 
buscar a justiça de Deus. 
 
A nossa visão desenvolvida inclui: 
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A Cultura e Missão da Igreja 

• Amando tanto a Jesus que audaciosamente compartilhamos seu amor com todas as 
pessoas porque não podemos fazer nada diferente 

• Acolher e incluir a todos que respondem ao amor de Deus no Corpo de Cristo 

• Engajar pessoas na formação intencional ao longo da vida como discípulos 

• Renovados pela adoração, cheia do Espírito, que traz as pessoas à presença de Deus 

• Profundamente comprometidos com a oração e a dependência do Espírito Santo 

• Incutir santidade do coração e da vida que leva a um caráter wesleyano equilibrado de 
santidade pessoal através das disciplinas espirituais e santidade social através da 
comunhão e responsabilidade mútua no Corpo de Cristo 

• Alcançar o mundo em seus momentos de maior necessidade através de ministérios de 
misericórdia e justiça, especialmente envolvendo os pecados do racismo, tribalismo, 
injustiça econômica, a opressão das mulheres e o vício 

• Desenvolver líderes seguidores de Cristo, chamados por Deus para promover igrejas 
locais vitais 

• Conectar juntos as congregações locais vitais e vibrantes de todos os tamanhos para 
apoio mútuo e ministério compartilhado 

• Equipar a igreja local em parceria com Deus para fazer discípulos de Jesus Cristo, dando 
maior ênfase no evangelismo, alcançar jovens e jovens adultos, e desenvolver parcerias 
missionárias globais 

• Paixão pelo implante de novas igrejas, revitalização de congregações  existentes e o 
ministério apostólico 

• Tornar-se numa instituição ágil e menos burocrática, continuamente liderada pelo 
Espírito Santo 

• Mais movimento do que instituição 

• Incorporar nossa natureza global em todos os aspectos da doutrina, relacionamentos, 
estrutura e cultura da igreja 

• Forjar uma unidade mais profunda com outras expressões metodistas e cristãs em torno 
do mundo 

• Emanar alegria, oferecendo esperança, e seguindo com confiânça  para o futuro 
 
Crenças Doutrinários Essenciais 

• A primazia das Escrituras, levando a uma visão bíblica mundial  

• Christologia que proclama corajosamente a divindade de Cristo e sua obra salvífica 
como Senhor e Salvador 

• Todas as pessoas são de valor sagrado, criadas à imagem de Deus, incondicionalmente 
amadas por Deus, e necessitando de redenção do pecado através de Cristo 

• Os credos históricos (especialmente o Credo dos Apóstolos e o Credo de Niceno) são 
resumos confiáveis da fé cristã 

• Formado pelos quatro movimentos wesleyano de graça, proclamos e exibimos a graça: 
preveniente, convincente, justificadora e santificadora 

• O Espírito Santo é bom e trabalha poderosamente nas vidas das pessoas dando vida ao 
ministério da Igreja hoje 
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• O casamento cristão é entendido tradicionalmente como uma aliança entre um homem 
e uma mulher, no contexto pretendido por Deus para a expressão da sexualidade 
humana 

• A responsabilazação do clero e bispos à doutrina, missão e disciplina da Igreja 

• Adesão às normas doutrinárias wesleyanas: Artigos de Religião, Confissão de Fé, 
Sermões de padrão wesleyano, e anotações sobre o Novo Testamento 

 
Organização 

• Política de conexão global 

• Uma Conferência Geral que preocupa-se por: 
o Responsabilidade aos Padrões Doutrinários, Testemunho Social, com a vida e 

ordem das Igrejas compartilhadas  
o Coordenar a missão global 
o Padrões para qualificação do clero, educação e credenciamento 
o Compartilhar recursos e melhores práticas 
o  As poucas agências gerais que serão minimamente equipadas, com ênfase em 

facilitar parcerias com ministérios, coordenar missão, canalizar recursos 
globalmente e localmente para as igrejas com um ministério vital 

o Usar as parcerias das igrejas locais, distritos e conferências anuais em todo o 
mundo, permitindo a compartilha bidirecional de pessoas, talentos e recursos, 
com o objetivo de manter os compromissos existentes e expandir o ministério 

o Quando apropriado, contratar serviços de agências da Igreja Metodista Unida 
pós-separação para sustentar a missão em curso 

o Uma estrutura provisória precisa ser montada para cuidar da manutenção de 
programas em andamento globalmente durante a transição 

o Providenciar a responsabilização final para os bispos 
o Determinar o número e a forma das estruturas regionais 

• Organismos regionais que se ocupam por: 
o Aplicar, não adaptar, a Disciplina  da Igreja 
o Eleger e nomear os bispos 
o Estabelecer o primeiro passo da responsabilização episcopal 
o Coordenação da missão regional 
o Compartilhar recursos e melhores práticas 

• Conferências Anuais que se ocupam por: 
o Ensino, adoração e inspiração 
o Recrutamento, desenvolvimento, credenciamento e nomiação  de líderes leigos e 

clérigos para equipar a Igreja 
o Garantir que aqueles que são atualmente Pastores Locais com a devida licença  

sejam parceiros iguais no ministério, com via para a ordenação como presbíteros 
e com voz e voto em todos os assuntos do clero dentro de sua ordem 

o Mobilizar recursos às igrejas locais para uma missão efetiva 
o Compartilhar recursos e melhores práticas 
o Coordenar a missão da área 
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o Provisão para pensões e outros benefícios globalmente 

• Congregações locais que se ocupam por: 
o Agir como instrumento principal pelo qual a missão da Igreja é cumprida 
o Contextualizar a estrutura organizacional com requisitos mínimos 
o Cumprir com a expectativa de que cada igreja local terá uma maneira intencional 

de ajudar as pessoas a crescerem em discípulos felizes e obedientes 

• Superintendência caracterizada por: 
o Bispos eleitos para um mandato de 12 anos, em vez de serviço vitalício 
o Um Concilio Global de Bispos composto apenas com bispos ativos 
o Bispos eleitos, nomeados e responsáveis regionalmente, com meios claramente 

estabelecidos de responsabilização global 
o Nomeação episcopal do clero que pratica itinerância verdadeiramente aberta 

com modelos reforçados de consulta com congregações e clero, garantindo 
equidade em nomeações pastorais para mulheres e pessoas de diferentes etnias 

 
O nosso pacto com Deus e para com uns aos outros será renovado à medida em que 
proclamamos, ensinamos e vivemos uma confissão de fé que afirma a vida enraizada nas 
Escrituras e em nossos padrões doutrinários. Nós adoramos a Deus como Pai, Filho e Espírito 
Santo. Somos enviados para ser discípulos e para fazer discípulos de Jesus Cristo. E  somos 
chamados a ser o Corpo de Cristo no mundo, testemunhando o poder transformador das Boa 
Novas como humildemente, mas corajosamente, nos esforçamos para servir aos demais em 
nome de Cristo. 
 
Pelo poder do Espírito Santo, esta nova denominação metodista tradicional se dedica ao 
cumprimento desta missão. Que sejamos um povo íntegro, vivendo o que acreditamos como 
igreja. Que Deus nos conceda a graça e sabedoria para crescermos nesta Igreja assim 
concebida! 
 
Data: 12 de março de 2020 
 

 

Assinado 

 

Reverendo Keith D. Boyette, Co-convento 

Presidente, Convênio da Associação Wesleyano, Spotsylvania, VA 

Conferência Anual da Virgínia 

 

Bispo Scott Jones, Co-convocador 
Bispo Residente 

Área episcopal de Houston, Houston, TX 

 

Patricia Miller, Co-convocadora 

Diretor Executivo, O Movimento Confessante, Indianápolis, IN 

Conferência Anual de Indiana 
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Bispo Young Jin Cho 

Reformado 

Jurisdição Sudeste, Centreville, VA 

 

Bispo Eduard Khegay 

Bispo Residente 

Área Episcopal da Eurásia, Moscou, Rússia 

 

Bispo J. Michael Lowry 

Bispo Residente 

Área Episcopal de Fort Worth, Fort Worth, TX 

 

Bispo James Swanson 

Bispo Residente 

Área Episcopal do Mississipi, Jackson, MS 

 

Dom Pedro M. Torio Jr. 
Bispo Residente 

Área Episcopal de Baguio, Cidade de Baguio, Filipinas 

 

Bispo Mark Webb 

Bispo Residente 

Área Episcopal superior de Nova York, Liverpool, NY 

 

Bispo John Wesley Yohanna 

Bispo Residente 

Área Episcopal da Nigéria, Jalingo, Nigéria 

 

Reverendo David Alexander 
Pastor Titular, Primeira IMU, Mansfield, TX 

Conferência Anual do Texas Central 
 

Reverendo Nola M. Anderson 

Superintendente Distrital, Distrito de Crossroads, Liverpool, Nova Iorque 

Conferência Anual de Nova York 

 

Reverendo Dr. Joe Connelly, J.D., D.Min., M.Div. 
Pastor, IMU Bethany, Nova Orleans, LA. 
Conferência Anual da Louisiana 
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Reverendo Dr. Jan Davis 

Pastor Titular, CENTRAL UMC, Fayetteville, AR 

Conferência Anual do Arkansas 

 

Reverendo Dr. Maxie D. Dunnam 

Ministro Emerito, Christ UMC, Memphis, TN 

Conferência Anual do Kentucky 

 

Reverendo Walter B. Fenton 

Vice-Presidente de Engajamento Estratégico 

Convênio da Associação Wesleyano, Primavera, TX 

Conferência Anual de Nova Jersey 

 

Reverendo Dr. Jeffrey E. Greenway 

Pastor, IMU Reynoldsburg, Reynoldsburg, OH 

Presidente do Concilio Global da WCA 

Conferência Anual de West Ohio 

 

Rev. Jay Hanson 

Pastor, A Capela IMU, Brunswick, GA 

Conferência Anual da Geórgia do Sul 
 

Reverendo Eric Huffman 

Pastor Principal, A História, Houston, TX 

Conferência Anual do Texas 

 

Reverendo Thomas A. Lambrecht 
Vice-Presidente, Organização Boa Nova, Primavera, TX 

Conferência Anual de Wisconsin 

 

Reverendo Jae Duk Lew 

Pastor Titular, IMU Valley Korean, Granada Hills, CA 

Conferência Anual Califórnia-Pacífico 

 

John Lomperis 

Diretor da Ação Metodista Unida, Portland, OR  

Conferência Anual de Indiana 

 

Rev. Dr. Ken Rent 
Pastor Principal, Igreja Spry, York, PA 

Conferência Anual de Susquehanna 
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Rev. Dr. Carolyn Moore 

Pastor Principal, Igreja Mosaico, Evans, GA 

Conferência Anual da Geórgia do Norte 

 

Reverendo Martin Nicholas 

Pastor Líder, Primeira IMU, Sugarland, TX 

Presidente, Ação Metodista Unida 

Conferência Anual do Texas 

 

Rev. Rob Renfroe 

Pastor do Discipulado, IMU The Woodlands, The Woodlands, TX 

Presidente, Organização Boa Nova 

Conferência Anual do Texas 

 

Reverendo Steven Taylor 
Pastor, IMU Panamá, Panamá, NY 

Conferência Anual de Nova York 

 

Mark Tooley 

Presidente, Instituto sobre Religião e Democracia, Washington, DC 

Conferência Anual da Virgínia 
 
 


