
Igreja Metodista Unida em Moçambique 
Conferência Anual do Sul do Save 

 
RECOMENDAÇÕES E RESOLUÇÕES DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA 

SESSÃO  CONFERENCIAL 
 
A Sexagésima Primeira Sessão da Conferência Anual da Igreja Metodista Unida em 
Moçambique, reunida em Cambine, Distrito de Morrumbene, Província de Inhambane, 
nos dias 7 a 11 de Dezembro de 2016, produziu as seguintes recomendações e 
resoluções: 
 

RECOMENDAÇÕES (REC) 

REC 1/16  No contexto da unidade Cristã, a Conferência recomenda à Igreja, a 
todos os seus níveis, a criação de meios que enalteçam o estreitamento de 
relações com outras denominações.   

REC2/16.: Promover a divulgação dos direitos de cidadania a todas as faixas 
etárias, com enfoque no idoso, mulher e criança em situação vulnerável. 

REC3/16 Promover, intencionalmente, a todos os níveis, acções que conduzam à 
paz, harmonia, dignidade humana e respeito com a toda a criação Divina. 

REC4/16 -Promover acções de ensino e divulgação dos valores do casamento 
religioso e civil, e exortar os membros a contrair este tipo de casamento de forma  
a completar o seu estado de membro e assim reduzir a coabitação por uniões de 
facto. 

REC5/16 - Promover acções de capelania nos centros prisionais, onde for possível, 
para apoiar a regeneração dos reclusos. 

REC6/16 - Promover acções concretas de apoio às vítimas das calamidades 
naturais, doenças endémicas, catástrofes e outras intempéries. 

REC7/16 - Promover programas de educação sanitária às comunidades. 

REC8/16 - Promover acções que visem garantir a justiça, o bem-estar económico 
e social das comunidades. 



REC9/16 - A Conferência recomenda o seguinte: os nomes dos cargos pastorais 
que forem a surgir desde já, sejam atribuidos nomes geográficos das zonas onde 
esses mesmos cargos pastorais se localizam. Se na mesma área existirem vários 
cargos pastorais, aos outros podem ser atribuidos nomes bíblicos.  

             a) Se forçosamente o desejo da comunidade local for de atribuir o nome de 
um membro da Igreja ao seu cargo pastoral, que seja alguém que tenha 
sido membro efectivo, sem mácula e que tenha terminado a sua carreira de 
fé neste mundo (Apoc. 2.10).  

 

REC10/16 - Recomenda-se aos Distritos, aos Cargos Pastorais e organizações, para 
que nos seminários e palestras, sejam também usados temas baseados no tema 
da Conferência Anual (desse ano). De igual modo, o material educativo que for 
produzido pelos Departamentos de Educaçao e Comunicação e Publicação que 
deverão observar este aspecto.   

REC11/16 - Recomenda-se a revitalização das classes como parte fundamental 
para o desenvolvimento da Igreja. 

REC12/16 - Recomenda-se a uniformização dos conteúdos curriculares do curso 
Bíblico ao nível da Conferência Anual. 

REC13/16 – Recomenda-se às Organizações e Cargos pastorais para observarem o 
preenchimento devido dos mapas estatísticos de modo a não excluir os membros 
ou considerá-los passivos por mais de dois anos.  

REC14/16 – Para permitir uma transparência na atribuição de bolsas de estudos, a 
igreja deve traçar um plano de formação de obreiros. 

  

RESOLUÇÕES (REC) 

RES.1/16: Que no quadriénio 2017/22020 a Igreja implemente acções concretas 
de capacitação comunitária no combate e prevenção dos males e doençasque 



enfermam a nossa sociedade, tais como pobreza, limpeza e saneamento do meio, 
HIV e SIDA, Consumo de drogas, Violência doméstica, malária e outras. 

RES2/16 Quando um membro desta Conferência falecer, deverá ser 
imediatamente enviada a informação ao Secretariado da Conferência Anual e aos 
Recursos Humanos da Igreja. 

RES3/16 – Em todas as escolas da Igreja, deve ser observado o ensino de Moral e 
Ética. 

RES4/16 - Serão criadas escolas pilotos em Malongele e Hanhane, escolas 
destinadas para o desenvolvimento da liderança. 

RES5/16 - Foi aprovada a criaçao de uma Comissão Adooc para o 
acompanhamento das obras da Residência Episcopal, constituida pela parte dos 
membros da Comissão de Residência Episcopal, parte dos membros do CONFIA e 
parte dos membros da Junta de Curadores e o Superintendente da Área de 
Maputo. Esta comissão deverá trabalhar até a obra estar concluida. 

RES6/16 - Foi aprova a integração do Grupo Atalaia na comissão de angariação de 
fundos da CONFIA, através da promoção de eventos, apresentações e concertos. 

RES7/16 - Não é permitido pagamento de honorários, incentivos ou subsídios aos 
obreiros por desempenharem qualquer função na igreja ao nível Conferencial, 
Distrital, Paroquial, Igreja Local ou Classe, excepto para Pastores ou outras 
figuras, quando nomeadas pelo Gabinete Episcopal. 

RES8/16 - A Conferência aprovou o aumento salarial em 10% para todos os 
Pastores Itinerantes, a partir de Janeiro de 2017. 

REC9/16 - A Conferência recomenda a promoção de educação financeira, a todos 
os níveis, sobretudo ao pessoal desta área.  

REC10/16 - Os candidatos ao Baptismo e confirmação deverão ser treinados, no 
mínimo, 6 meses. 



RES9/16 - Que os Cargos Pastorais e Distritos Eclesiásticos prevejam nos seus 
orçamentos Anuais, contribuições que se juntarão a fundos de outras fontes para 
a obra da Residência Episcopal. 

RES10/16 - O Secretariado vai endereçar, em nome da Conferência, uma carta de 
agradecimentos ao Arquitecto que elaborou gratuitamente a planta da residência 
Episcopal. 

RES11/16 - Visto o crescimento da igreja, a Conferência Geral aprovou a divisão 
da nossa Conferência Central  em 3, estando Moçambique a pertencer a 
Conferência  denominada “Conferência Central de Sudeste da África” constituída 
por (Moçambique, Lesotho, Madagáscar e África do Sul). 

RES12/16 - A visão global da Igreja Metodista Unida durante os próximos 4 anos é 
de desenvolver acções que salvam vidas; acções que transformam comunidades 
através da promoção de acções concretas e ministério com os pobres, 
especialmente com as crianças. 

RES13/16 - Foram aprovados pedidos de bolsa dos seguintes:  

Teologia: Alexandre Manuel Machavele,  21 anos,  12a classe, entretanto pelo seu 

retorno ao Seminário deverá pagar custos da sua formação durante o primeiro 

Semestre. 

- Lurdes Amone Armando. Solteira,  20 anos  10a clsse; (Falta carta do 

compromisso)  

-Faustina Alberto Zandamela,  21 anos  12ª classe. (Falta a declaração de 

compromisso….) 

- Joaquim Victoria,  24 anos 10ª classe. (Falta a declaração de 

compromisso….)      

- Octávia da Graça Salomão Mapanzene, solteira,  19 anos  12a classe; 

- Anita Paulino, solteira,  25anos  11a clsse. 

- Célia Alberto Vilanculo, soleitera,  20 anos, 12a classe; 



- Tomás Tembe, solteiro  28 anos  12a classe; 

- Ameralda Romão Nhangumbe, solteira  19 anos   10a classe; 

- Adinora Francisco Nhanombe, solteira  20 anos   12a classe; 

Pedidos de Formação Contínua 

- Rev. Emília Rosa C. Sumbane, Teologia – nível Básico, 12ª classe, casada, pede 

fazer Teologia, Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM). 

- Ermelinda David Nhaposse,  Teologia, 12ª classe, pede Licenciatura em 

“Teologia” na Universidade Metodista Unida de Moçambique (UMUM). 

- Rev. Vasco Alberto Matió,  nível básico em Teologia, 12ª classe, pede 

licenciatura em  de Recursos humanos na Universidade Pedagógica, Massinga. 

- Rev. Justo Dikson Meque,  nível médio em Teologia e licenciatura em Francês, 

pede Mestrado em didáctica da lingua Francesa na Universidade Pedagógica de 

Maputo. 

Pedidos de Bolsas (Renovação) 

- Sup. Boaventura Alfredo Mazive – pede bolsa para conclusão de seus estudos (3- 

Ano de Filosofia, UP – Maputo). 

 - Sup. Hortência A. Langa Bacela – Mestrado em Gestão Escolar, UP Maxixe. 

- Rev. José Jaime Zavale, Licenciatura em História, UP Maxixe 

- Rev. Benjamim Arone Chivale, Mestrado em Desenvolvimento Social. 

- Rev. Olinda Esperança Refu – pede bolsa para fazer Doutoramento em 

Liderança. 

- Rev. Orlanda dos Santos Guiamba Sabino – Filosofia, UP – Maxixe. 

Novos  Pedidos de bolsas 

Foram aprovados os seguintes nomes para bolsa: 

- Clementina da Silva José, de 28 anos de idade, casada, 12ª classe, pede a bolsa 
para seguir o curso de Ciências de Educação ou Ciências Sociais . 



- Nelson Janane Pedro, de 20 anos de idade, solteiro, de curso médio em Agro 
pecuária, membro efectivo, pede  fazer o curso superior em Agro-Pecuária. 

- Iracema Joel Mata, de 29 anos de idade, licenciada em psicologia, pede bolsa 
para fazer mestrado em Psicologia 

- Jordão Adá Machava , de 18 anos de idade, 12ª classe, pede bolsa para fazer 
curso de ciências de saúde.  

Licença de Educação 

A Conferência concedeu licença de educação ao Rev. Isac Flórida Ngale.  

RES14/16 - Por resolução da Conferência Geral, os pastores devem participar nas 
comissões das Finanças e ter acesso a toda informação financeira do Cargo 
Pastoral e deve ser assim em todos os níveis da igreja. 

RES15/16 - Foi aprovado o orçamento da Igreja Metodista Unida em Moçambique 
para o ano de 2017  no valor de 16. 487.000, 00 Mt. 

RES16/16 - Foram ordenados  Diáconos e Diaconisas: -Armando  Hilario  
Machunguele,  Ana  Maria  Elija  Siquice,  Célia  
Leonardo Nhane Mapulasse  e  Félix Simeão Uacitela  
 
RES17/16 - Foram ordenados Presbíteros:  
     -  Armando  Ricardo Mbiza 
    - Caldito António Gujamo 
    - Cremilda Moisés Homo 
    - José Cesário Faia 
    - Maidate da Cruz  Carlos  Como 
    - Olívia da Quitéria Simião Sitoe 
    - Ranito Arnaldo Hilário Machanguele 
    - Sérgio Eduardo Algineiro Jone 
    - Vitória Carlos Raul 
 
RES18/16 - Aposentaram nesta Conferência:   
 -  Aunora Isaias Mutsuque  e  Selevelina Castro.   
RES19/16 - Foi aprovada a divisão do Distrito de Maputo Oeste em dois, a saber: 
Distrito Eclesiastico de Maputo sul, constituido respetivamente por 3 cargos 



pastorais e 4 Extensões evangélicas: Matola, Zacarias Manhiça, Liberdade, 
Ressano Garcia, Moamba, Sabié e Namaacha. Tem 1360 membros efectivos, 1334 
a prova e 1189 principiantes. Totalizando 3.883 membros. Crianças de 0 a 11 anos 
248. 

-  Distrito Eclesiástico de Maputo Oeste, constituido respectivamente por 5   
cargos pastorais e duas extensões evangélicas: Machava, T-3, Macedonia, 
Samaria, Xinavane, Nkhobe e Manhiça. Tem 1.440 membros efetivos, 2.192 a 
prova, 1884 principiantes. Totalizando 5.516 membros. Crianças de 0 a 11 anos 
sao 622. 

RES20/16 - Foi aprovada a divisão do Distrito  Eclesiástico de Gaza em três, de 
modo seguinte: Distrito Eclesiástico de Gaza Norte, constituido respetivamente 
por dois Cargos Pastorais e duas Extensões de evangelização: John Wesley, 
Chokwe, Chibuto e Chicualacuala. Tem um universo de 1027 membros dos quais 
298 são efectivos, 634  a prova e 95 principiantes. 

- Distrito Eclesiástico de Gaza Centro, constituido respetivamente por 3 Cargos 
Pastorais e duas Extensões evangélicas: Xai-Xai, Nataniel Bahule, Chonguene, 
Painete Sambo e Mauaiela. Tem ainda um Cargo Pastoral e uma Extensão em 
preparação. Possui um universo de 2016 membros, dos quais 615 sao efectivos, 
921 sao a prova e 480 principiantes.  

- Distrito Eclesiástico de Gaza leste, constituido respetivamente por três Cargos 
Pastorais e uma Extensão evangélica: Bahule, Nkadine, Betula e Matsuquetele. 
Tem universo de 1170 membros, dos quais 369 são efectivos, 993 são a prova e 
192 são principiantes. 

RES21/16 - Foi aprovada a criação do Distrito Missionário de Mabote, constituido 
pelo Cargo Pastoral Central e Extensões Evangélicas de Tessolo, Mussengue e 
Chitanga. 

RES22/16 - Aprovou-se que no Cargo Pastoral de Mabote, seja criada a Extensão 
Evangélica de Tessolo, a partir do Cargo Pastoral de Mabote, tem 3 Igrejas locais, 
7 classes e 202 membros. 



RES23/16 - Foi aprovada  a criaçao da Extensao Evangelica de Mussegue, a partir 
do cargo pastoral de Mabote. Tem uma Igreja local, duas classes e 70 membros. 
Dista 16 km da sede do cargo pastoral-mae. 
RES24/16 - Foi aprovada a criaçao da Extensao Evangelica de Chitanga, a partir 
do cargo pastoral de Mabote. Possui uma Igreja local, duas classes e 82 membros. 
Dista 20 km de Mussengue. 

RES25/16 - Foi aprovada a elevação da Extensão Evangélica de Betel à    categoria 
de Cargo Pastoral, com o nome: Cargo Pastoral de Betel. Tem 108 membros 
efectivos, 175 membros a prova, 211 principiantes e 50 crianças de 0 a 11 anos.  

RES26/16 - Foi aprovada a elevação do Cargo Pastoral Experimental Bispa 
Joaquina Nhanala à categoria de Cargo Pastoral, com o nome: Cargo Pastoral de 
Covela. Tem 104 membros efectivos.  

RES24/16 -  Foi aprovada a elevação da Extensão Evangélica de Nkobe à categoria 
de Cargo Pastoral  de Nkobe. Tem 106 membros efectivos, 68 membros a prova, 
127 principiantes, 40 crianças de 0 a 11 anos.  
 
RES25/16 - Foi aprovada a criação do Cargo Pastoral de Nhamakhamba, na zona 
de expansão de Vilankulo, a partir de membros provenientes do cargo Pastoral 
Central e Aeroporto. Tem 4 Igrejas locais, 9 classes e 403 membros.  

RES26/16 - Foi aprovada a criação da Extensão Evangélica de Pambara. Possui 
duas Igrejas Locais, 5 classes e 50 membros. Dista 20 km do cargo pastoral-mãe. 
 
RES27/16 - No Distrito Eclesiastico de Inhambane do Centro, foi aprovada a 
divisão do Cargo Pastoral de Belém em dois. O novo com o nome de Bispo 
Almeida Penicela – Mademo. Tem 121 membros efectivos, 169 membros a prova 
e 107 principiantes. Total 397.  

RES28/16 - No Distrito Eclesiastico de Inhambane Leste, foi aprovada a criação da 
Extensão Evangélica Simoque Marrengule de Chibata, a partir do cargo pastoral 
Micas Madonela de Ngale.  
 



RES29/16 -  Foi aprovada a criação de Extensão Evangelica de Vulanjane, a partir 
do cargo pastoral Bispa Joaquina Nhanala de Fequete. Tem duas Igrejas locais, 4 
classes e 96 membros. 
RES30 - Campo Distrito Missionário de Vilankulo Leste: foi aprovada a criação da 
Extensão Evangélica de Tlokolane. Tem duas Igrejas locais, 4 classes e 133 
membros.  
RES31/16 - A Conferência aprovou a criação da Extensão Evangélica de Mahatsel. 
 
RES32/16 - Foi  aprovado que a partir desta Conferencia, os Guias-Leigos      sejam 
delegados dos respectivos cargos pastorais. 
RES33/16 - Na planificaçao dos seminários das organizações e de obreiros da 
conferência anul, recomenda-se a aglutinação dos mesmos para melhor gestão do 
tempo e de modo a conceder aos distritos e cargos pastorais mais tempo para 
realização das suas atividades, sendo estes a base de sustento da igreja.  

RES34/16 - Deixaram de ser membros com nomeação do Gabinete Episcopal: 
Belezardo Fafetine Chemane,  Nélia Pedro Chicavele,  Argentina Fabião 
Simbine,  Merim  Francisco Aloi,  Zaqueu Silva Ranchaze,  e  Uache 
Benedito Manuel 

        RES35/16 - A  Conferência Aprovou o pedido expresso por Uache Benedito 
Manuel de deixar a Igreja Metodista unida.  

       RES36/16 – Foram eleitos : Guia Leigos – Jose Gume e Vice: Sarneta Ngale; 
Secretarios: Antonio Wilson e vices Pastor Geraldo Nataniel e Elsa Zunguze:   

Maestros 

RES37/16  – A Conferência Anual aprovou o encaminhamento da proposta à 
Conferência Central, da divisão da Conferência Anual do Sul do Save em duas, 
como resposta ao contínuo crescimento da Igreja Metodista Unida em 
Moçambique; 

A divisão dará origem a duas novas Conferências Anuais, nomeadamente 
Conferência Anual de Moçambique – Sudeste, constituida por todos os Distritos 
Eclesiásticos da província de Inhambane; e a Conferência Anual de Moçambique 



– Sul, por sua vez, constituída pelos Distritos Eclesiásticos das províncias de Gaza 
e Maputo. 

Tabela de dados dos membros clérigos e leigos: 

A. Conferência Anual de Moçambique – Sudeste. 
Relaçao das Areas de 

Superintendencia 
Membros a 

Prova 
Membros 
Efectivos 

Total Nr Pastores 
Itinerantes 

VILANKULO 4.445 1.969 6.414 22 
MASSINGA  8.114 3.987 12.101 18 
MORRUMBENE 10.933 4.332 15.265 28 
INHAMBANE 9.273 5.495 14.772 14 
Inhambane Sul 1.772 669 2.441 7 
Sub.Total Inhamb. 34.537 16.452 50.989 89 

 

A. Conferencia Anual de Moçambique – Sul. 
Distrito de Gaza 1.923 1.196 3.119 12 
AREA DE MAPUTO 10.427 7875 18.302 48 
Sub.Total Maputo e Gaza 12.350 9.071 21.421 60 
Total de toda a conf anual 46.887 25.523 72.410 149 

 

Cada Conferência Anual terá deveres a pagar nas Conferencias Central de África e Geral, assim 
como pagar as despesas de funcionamento dos Gabinetes episcopais e os respectivos salários 
dos bispos, nos próximos tempos. 

RES38/16 – A igreja, ao nível da Conferência Anual deverá prover algum subsídio  
ao Pastor(a) que sai em formação deixando a sua família, sendo ele(a) a fonte de 
sustento da família. 

• Informação estatística: Total dos membros da IMUM-Sul do Save em 2016 – 
85,249 membros. 
                         Cambine, 11 de Dezembro de 2016. 
 
 
Rev. Salvador Bacar Catine                         Presidente da Conferência 
  (Secretário Conferencial)                    S.Revma.  Joaquina Filipe Nhanala 
                                                                           (Bispa Residente) 


