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Queridas irmãs e irmãos: 

Graça e paz, no nome de nosso Senhor ressuscitado, Jesus Cristo! 

Após a abertura no ano passado, em Buenos Aires, do primeiro Escritório Regional de 

Ministérios Globais, da Igreja Metodista Unida, em parceria com o No Cenáculo, quando 

celebramos o espírito de companheirismo na missão com nossas irmãs e irmãos da América 

Latina e Caribe, escrevo para vocês a respeito de um novo projeto envolvendo todas as Igrejas 

Metodistas autônomas e Unidas, em toda a América Latina e o Caribe, bem como, em nível 

global. 

O projeto terá duas partes, conforme descrito abaixo: 

Em primeiro lugar, no dia 1º de Setembro de 2017, em conjunto com outras agências gerais 

metodistas unidas, Ministérios Globais lançará um site (www.methodistmission200.org) 

dedicado à coleta e promoção mundial de histórias a respeito da missão, tanto do passado 

como do presente. O momento está motivado por nossos preparativos, a partir deste ano, para 

reconhecer em 2019 os 200 Anos da Sociedade Missionária da Igreja Metodista Episcopal, 

bem como, nos próximos dois anos, homenagear também os 200 Anos da Sociedade 

Missionária Metodista Wesleyana. Será emocionante no ano de 2019, quando também se 

comemoram os 150 Anos da Sociedade Missionária Estrangeira da Mulher, precursora das 

Mulheres Metodistas Unidas de hoje. 

Nosso objetivo com o site é chamar a atenção para a missão Metodista que ocorre por meio da 

família Metodista e da Igreja Metodista Unida em todo o mundo. 

Esperamos que este projeto de compartilhar histórias da missão, por meio do novo site, ajude 

a honrar a missão na vida da Igreja, ressalte a amplitude da missão realizada pelos metodistas, 

atraia o povo da igreja para a missão de Deus e nos permita refletir coletivamente, uns com os 

outros, a respeito do chamado da missão Metodista, com o objetivo de avançarmos juntos. O 

que aprendemos do nosso passado na missão? Como Deus está se movendo entre os 

Metodistas hoje? Onde Deus está chamando metodistas para ir em missão no futuro? 
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Para garantir que as histórias da missão Metodista de sua região estejam totalmente 
representadas neste projeto, compartilhe com a liderança de sua Igreja as questões que 
incluímos na folha em anexo. Essas perguntas antecipam as questões que iremos postar no 
site. Esperamos que os participantes enviem suas histórias diretamente para o site a partir de 
1º de Setembro de 2017, mas, se algum participante  quiser enviar com antecedência, estamos 
prontos para receber por meio do e-mail do Dr. David Scott, Diretor de Teologia da Missão 
para Ministérios Globais (dscott@umcmission.org). Além das histórias, também serão bem-
vindas fotografias. 
 
Em segundo lugar, em colaboração com Candler School of Theology of Emory University em 

Atlanta, Georgia, EUA, Ministérios Globais irá organizar uma conferência de missão, a ser 

realizada de 8 a 10 de Abril de 2019. A conferência terá como tema "Respondendo ao 

Chamado: Ouvindo a voz de Deus na missão Metodista do passado, presente e futuro". Será 

realizada em Atlanta, Georgia, EUA, na Emory University Conference Center Hotel. A 

conferência ressaltará a herança missionária do metodismo e explorará o futuro da missão do 

povo chamado Metodista, fazendo eco da oração de Samuel: "Fala, Senhor, porque o teu servo 

ouve" (1º Samuel 3:10). Peço-lhe para considerar participar dessa conferência e encorajar 

outros líderes missionários em sua Igreja a também participarem. 

No site (www.methodistmission200.org), onde estaremos compartilhando as histórias da 

missão, também serão fornecidas, a partir de 1º de Setembro de 2017, as informações a 

respeito de como fazer sua inscrição na conferência, reservar as acomodações do hotel e o 

programa da conferência. Se você tiver dúvidas a respeito da conferencia, por favor entre em 

contato por e-mail com o Dr. Scott (dscott@umcmission.org). 

Desde os seus começos os metodistas tiveram uma longa e rica história de missão. Esta 

história inclui a participação ativa na missão pelos metodistas da América Latina e Caribe, 

África, Ásia / Pacífico, Europa, Oriente Médio e América do Norte. Espero que você tenha isto 

em oração e veja como as Igrejas Metodistas em toda a América Latina e o Caribe podem 

ajudar a observar a história e o potencial da missão Metodista, ajudando a todos, trabalhando 

em conjunto, e sendo melhores discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 

Juntos em missão, 

 

 

Bispo Thomas J. Bickerton 

Estados Unidos da América, Jurisdição do Nordeste, Área Episcopal de Nova York 

Presidente, Comitê Organizador do Bicentenário da Missão Metodista 
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Histórias da missão (no máximo 1000 palavras; se possível, fotografias serão 

também bem-vindas) 

A. Quem são duas pessoas que você honra por terem sido os mais importantes em assumir o 

compromisso com a missão em sua região? O que essas duas pessoas fizeram? 

1.  a. Nome: 
 b.  O que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
2.  a. Nome: 
 b. O que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
 
B. Quem são as cinco pessoas ou instituições, das quais você está mais orgulhoso, que se 
empenharam em assumir o compromisso da Igreja com a missão, em lugares fora de sua 
região? O que essas cinco pessoas ou instituições fizeram? 
 
1.  a. Nome: 
 b. O que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
2.  a. Nome: 
 b. O que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
3.  a. Nome: 
 b. O que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
4.  a. Nome: 
 b. o que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
5.  a. Nome: 
 b. O que fez: 
 c. Fonte(s) consultada(s), se for o caso: 
 
C. Quais são as três histórias do trabalho na missão atual conduzida por sua Igreja, das quais 
você está mais orgulhoso? Essas histórias podem incluir o trabalho realizado pela Igreja em 
geral, por congregações ou por indivíduos dentro de sua região. O que essas histórias indicam 
sobre como você vê o futuro da missão em sua Igreja? 
 
1.  a. História: 
 b. Lição para o futuro da missão: 
2.  a. História: 

b. Lição para o futuro da missão: 
3.  a. História: 

b. Lição para o futuro da missão: 
 


