
CONFERÊNCIA GERAL DA IGREJA METODISTA UNIDA  

Tampa, Florida, EUA, 24 de Abril a 4 de Maio de 2012  

Cerca de mil delegados vindos de todas as partes do mundo em que a Igreja Metodista Unida se acha estabelecida, 
mais uma de 2.500 visitantes, estiveram reunidos no Centro de Convenções em Tampa, na Florida, Estados Unidos da 
América, de 24 de Abril a 4 de Maio do corrente ano, para a CONFERÊNCIA GERAL DA IGREJA METODISTA 
UNIDA. O corpo máximo que nessa Igreja estabelece as políticas gerais da Igreja Metodista Unida, reúne-se de quatro 
em quatro anos, para determinar o rumo da denominação. É o único corpo que fala oficialmente em nome dos mais de 
doze milhões de membros que a compõem.  

O TEMA da Conferência Geral de 2012 foi "FAZER DISCÍPULOS DE JESUS CRISTO QUE TRANSFORMEM O 

MUNDO. Os delegados consideraram mais de um milhar de petições, estabeleceram politicas, aprovaram planos e 
orçamentos e trataram de .vários outros assuntos. Houve tradução simultânea para o swahili, inglês, francês, alemão, 
coreano, português, espanhol, russo e para a linguagem sinalética americana. A Conferência Central de África esteve 
representada por 36 delegados, sendo 12 do Oeste de Angola, 1 do Leste de Angola, 2 do Sul de Moçambique, 2 do 
Norte de Moçambique, 3 da África do Sul, 2 do Leste do Zimbabwe, 2 do Oeste do Zimbabwe, 2 de Malawi e 10 da 
África Oriental.  

A Sessão de Abertura teve início às dezasseis horas do dia 24 de Abril, com uma celebração litúrgica que incluiu o 
serviço de Santa Ceia. Foi pregador o Bispo Larry Goodpaster, da Conferência Anual de Charlotte, Carolina do Norte e 
presidente do Concílio dos Bispos da Igreja Metodista Unida, que falou do "Convite Radical," reflectindo sobre esse 
tema do primeiro dia, e tendo convidado as mais de 4.500 pessoas presentes a ouvirem o chamado de Jesus "no meio 
da legislação que preencherá todo o nosso tempo e consumirá as nossas energias..." Seguem-se os aspectos mais 
destacáveis da Conferência Geral.  

1) A MENSAGEM EPISCOPAL esteve a cargo do Bispo Peter Weaver, da Conferência Anual de Boston, durante a 
Sessão plenária do dia 25 de Abril, seguida da Mensagem dos Leigos e dos Jovens Adultos. Esse facto marcou o 
200Q aniversário da primeira mensagem episcopal. A mensagem do Bispo Weaver intitulou-se Revolução do 
Ressurreição: a Ressurreição de Cristo com a Ressurreição do Povo para um Mundo Ressurrecto.  

A senhora Betty Spiwe Kativo, do Zimbabwe, que falou em nome de todos os leigos, desafiou assim o plenário: 
"Imaginem se cada leigo trouxesse apenas uma pessoa para Jesus Cristo em cada ano," disse ela.  

2) As 13 COMISSÕES LEGISLATIVAS da Conferência Geral trabalharam diligentemente nas petições e outros 
assuntos. O debate de mais de 70 petições sobre a homossexualidade resultou na reafirmação do princípio tradicional 
e disciplinar do Metodismo Unido, segundo o qual esta prática "é incompatível com o ensino cristão." Houve 
demonstrações de grupos que buscavam mudanças na lei da Igreja, dentro e fora do plenário, que proíbe a ordenação 
de pessoas que praticam a homossexualidade e o casamento de pessoas do mesmo sexo. Foi também aprovada uma 
proposta que põe termo à garantia de nomeações pastorais na Igreja Metodista Unida. Não foi aprovada uma proposta 
que permitiria aos presbíteros e diáconos serem ordenados logo que completassem as suas exigências educacionais. 
A Conferência Geral celebrou na noite de 30 de Abril a decisão de entrarem em plena comunhão com a Igreja 
Metodista Episcopal Africana, a Igreja Metodista Episcopal Africana de Sião, a Igreja Cristã Metodista Episcopal, a 
Igreja Metodista Protestante da União Africana e a Igreja Metodista Episcopal da União Americana. Também saudou os 
representantes das denominações globais wesleyanas presentes à Conferência.  

3) NÃO HOUVE A REESTRUTURAÇÃO PREVISTA PARA 2012. À medida que a sessão final dava os seus últimos 
passos, o Concilio Judicial deixou cair uma bomba que fulminou a assembleia: o PLANO DA IGREJA METODISTA 
UNIDA (Plan UMC),que previa o realinhamento das 13 agências gerais que servem a Igreja Metodista Unida, foi 
declarado como "inconstitucional." Essa decisão veio na sequência do pedido de uma "decisão declaratória" da 
constitucionalidade do referido plano, que reestruturava a Igreja Metodista Unida, e que já havia sido já aprovado pelo 
plenário da Conferência Geral. Em suma: não haverá "reestruturação," pelo que a estrutura aprovada pela Conferência 
Geral em 2008 permanecerá intacta.  



4) A Conferência Geral de 2012 votou favoravelmente para fazer da Divisão Mundial das Mulheres Metodistas Unidas 
uma agência estruturalmente autónoma da Junta Geral de Ministérios Globais, da qual tem sido membro, ao mesmo 
tempo que continuará a manter um relacionamento de missão.  

5) A Conferência Geral de 2012 criou uma nova Área Episcopal na Conferência Anual do CONGO CENTRAL, na 
Conferência Central do Congo, aumentando assim o número de bispos dessa área (de três) para quatro. Os custos 
associados com a adição de um quarto bispo na Conferência Anual do Congo Central, serão suportadas pelo 
orçamento do Fundo Episcopal da Igreja Metodista Unida. Restaurou a Conferência Anual do BURUNDI, como uma 
parte da Conferência Anual do leste de África, enquadrada na Conferência Central de África. A Igreja Metodista Unida 
no MALAWI passou a ser uma Conferência Anual Provisória, no âmbito da Conferência Anual do Zimbabwe, da 
Conferência Central de África. Como nota particular, os Bispos Hans Vaxby, da Área da Eurásia, e Leo Soriano, da 
Área de Davo, nas Filipinas, aposentaram-se do serviço activo nessa sessão da Conferência Geral.  

6) No dia 30 de Abril, a Conferência Geral não aprovou uma petição que criaria um "presidente separado" para o 
Concílio dos Bispos, de entre os Bispos da Igreja, que estaria livre de responsabilidades residenciais e presidenciais 
nas Conferências Jurisdicionais ou Centrais enquanto assumiria esse ofício. Para ser aprovada, era necessária uma 
maioria de dois terços dos votos dos delegados, uma vez que se tratava de um parágrafo da Constituição. Essa 
proposta não foi aprovada, como havia já acontecido na comissão legislativa que tratou desse assunto. Esse problema 
de um bispo não residente que assumiria as funções de presidente do Concílio dos Bispos, vem-se arrastando desde a 
Conferência Geral de 1968.Vários foram os delegados que expressaram o seu receio de que um presidente de tempo 
integral do Concílio dos Bispos teria poderes demasiados, ou que essa posição seria considerada como rosto da Igreja 
Metodista Unida," se essa foi ou não a intenção da proposta. O Concílio dos Bispos havia expresso, através de todo o 
processo, que cargo seria apenas para conduzir e deixar que o Concílio dos Bispos se concentrasse, para dar mais 
tempo e energia ao processo."  

7) No dia 25 de Abril, dedicado como Dia Mundial da Malária, os delegados à Conferência Geral de 2012 foram 

consciencializados da existência desse mal. O Bispo Thomas Bickerton, da Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental, e o Bispo John Yambasu da Serra Leoa, estiveram dentre as individualidades que anunciaram que a Igreja 
Metodista Unida estava em frente da luta para por fim à malária em África. O trabalho da campanha IMAGINEM UM 

MUNDO SEM MALÁRIA tem sido concentrado primariamente no nosso Continente, pois 90% do peso global da malária 
recai sobre a África sub-sahariana, onde as crianças e as mulheres grávidas constituem o grupo mais vulnerável.  

8) No dia 27 de Abril a Conferência Geral levou a efeito um Acto de Arrependimento pelas injustiças causadas pelos 
americanos às populações nativas da América. O Rev. George ''Tink'' Tinker, ele próprio um indígena americano, 
trouxe a mensagem durante o acto de arrependimento para a cura das relações com os povos indígenas.  

9) À margem dos trabalhos da Conferência Geral de 21012, os bispos e os delegados leigos e clérigos presentes, da 
Conferência Central de África, tiveram encontros de concertação, para acertarem as datas, procedimentos e outros 
assuntos relacionados com a realização da XII sessão da Sessão da Conferência Central de África. Nairobi. Quénia de 
15 a 19 de Agosto de 2012. O tema será o mesmo da Conferência Geral: "Fazer Discípulos de Jesus Criso Que 
Transformem o Mundo." A agenda constará de eleições episcopais, legislação da Conferência Central, considerações 
sobre o auto sustento, assuntos debatidos na Conferência Geral incluindo o posicionamento da Conferência Central em 
relação aos mesmos e treinamento sobre a apresentação de petições. A comissão executiva da Conferência Central de 
África ratificou, por unanimidade, a decisão da Conferência Geral que reestabelece a ANUAL DO BURUNDI. Deliberou, 
ainda, que cada Conferência Anual participe com seis delegados à sessão da Conferência Central, como aprovou o 
orçamento dessa Sessão, que seria coberto com a doação da Junta Geral dos Ministérios Globais e com a contribuição 
das Conferências Anuais.  

10) Quanto à constituição das Comissões da Conferência Geral, a África esteve assim representada:- Mateus 
Francisco, superintendente do distrito das Regiões, que serviu como vice-presidente da Comissão das Credenciais, e 
na subcomissão sobre o Discipulado; Kimba Evariste Kyakutala , do Norte do Katanga, trabalhou como secretário da 
Comissão para os Assuntos das Conferências Centrais; Mande Raymond Mutombo Mulumishimba e Nelly W. Wright, 
do Norte Katanga e Libéria, que serviram como vice-presidentes da Comissão sobre a Igreja e a Sociedade (A e B); 

 



Robert Kilembo, da Zâmbia, como vice-presidente da Comissão sobre as Conferências e Betty S.Katiyo, do Zimbabwe 
Ocidental, como vice-presidente da Comissão sobre Administração Geral; Jean Marie Nkonge, do Sul do Congo, como 
vice-presidente da Comissão sobre os Ministérios Globais; Mariama S.B. Bockart, da Serra Leoa, como vice-presidente 
das Comissões Independentes e Julius Sarwold Nelson.Jr, da Libéria, como presidente da subcomissão Independente; 
Anthony G. Dioh. da Libéria, como vice-presidente da Comissão sobre o Ensino Superior e Ministérios e Ndala Joseph 
Mulongo, do Norte do Katanga, que serviu como vice-presidente da Comissão da Superintendência.  

Ainda à margem dos trabalhos da Conferência Geral, os bispos de África reuniram-se para planificarem a reunião do 

COLÉGIO DOS BISPOS DE ÁFRICA prevista para 3 a 7 de Setembro de 2012, na Universidade África, no Zimbabwe. 
O impacto e avaliação da recente sessão da Conferência Geral no nosso Continente, o problema da 
homossexualidade, projectos conjuntos, visita às igrejas e perspectivas da realização da próxima reunião em Angola 
em 2013, são alguns assuntos que constarão da agenda.  

11) A Comissão sobre a Conferência Geral, falou sobre a determinação da realização de uma da Conferência Geral 
numa das Conferências Centrais. não mais tarde do que em 2024. Por questões de tamanho, estrutura, duração e do 
problema da divisão dos delegados, e o facto de se continuar a pensar que a Conferência Geral seja realizada numa 
localidade em que a presença da Igreja Metodista Unida seja significativa, levou a Comissão sobre a Conferência Geral 
a concluir que a realização de uma sessão da Conferência Geral fora dos Estados Unidos da América incorreria em 
custos significativos. Entretanto, os membros dessa Comissão, concluíram que caberia à Conferência Geral determinar, 

no futuro, se valeria a pena ou não reunir fora dos EUA, fazendo disso uma prioridade para a nossa Igreja.  

12) Os Bispos Nkulu Ntanda Ntambo. do Norte Katanga, e Joaquina Nhanala. de Moçambique, presidiram aos 
trabalhos da Conferência Geral na manhã do dia 27 de Abril, e à sessão na noite do dia 29 de Abril de 2012, 

respectivamente.  

13) A Reva. Dra. J. Kabamba Kiboco, do Sul do Congo, e que actualmente vive nos Estados Unidos da América, e o Dr. 
Oswald Tweh. um advogado da Libéria e antigo presidente da Associação Nacional dos Advogados da Libéria, foram 
eleitos membros do Concílio Judicial da Igreja Metodista Unida. Por sua vez, o Dr. Kasap Owan. presidente da 
Universidade Metodista Unida de Katanga, foi eleito membro do Senado Universitário, da Igreja Metodista Unida.  

14) A Conferência Geral estabeleceu um Fundo de Educação Teológica para as Conferências Centrais. que será 
utilizado fora dos Estados Unidos da América para desenvolver escolas de teologia e cursos de estudos, bibliotecas e 
recursos de desenvolvimento contextualizado, bolas de estudos e desenvolvimento de professores e apoio a 
associações e redes de professores e escolas. O Fundo também apoiará novas iniciativas no campo da educação 
teológica. A Junta Geral de Ensino Superior administrará esse fundo, que a princípio, será de 5 milhões de dólares 
americanos. Com o rápido crescimento do Metodismo Unido em muitas das Conferências Centrais, há uma 
necessidade crescente de contextualizar uma educação teológica relevante fora dos Estados Unidos da América. A 
Igreja em geral deverá implementar  um meio estável de financiar o ensino teológico nas Conferências Centrais.  

15) Quanto à participação financeira das Conferências Centrais do orçamento global da Igreja Metodista Unida, cada 
área episcopal da Conferência Central participará com 10% do total de despesas do plano episcopal de sua respectiva 
área. Propôs-se ainda que as Conferências Centrais aumentem a sua contribuição para o orçamento geral da Igreja, e 
que não dependam somente dos Estados Unidos da América. O auto sustento deve ser o objectivo final.  


