RESPOSTAS UMCNEXT
“A ênfase Wesleyana na vida cristã - fé e amor colocados em prática - tem sido a marca registrada dessas
tradições agora incorporadas à Igreja Metodista Unida.” (Livro da Disciplina, parágrafo 101)
A nossa Igreja Metodista Unida está unida pela teologia prática - pelo compromisso de colocar em
prática o nosso amor a Deus e ao próximo. Em meio a uma pandemia global, a necessidade desse
compromisso é mais clara do que nunca: nossa conexão é importante. Faz uma diferença no mundo
cheio de tremendas necessidades humanas que Cristo nos chame para servir com as boas novas do amor
de Deus e atos tangíveis de misericórdia. Celebramos a rica diversidade dentro de nossa conexão como
um sinal de que o amor de Deus e ao próximo transcende todas as nossas barreiras humanas que
separam, rejeitam e desvalorizam os filhos de Deus.
A decisão, anunciada na semana passada, de adiar a Conferência Geral de 2020 até 2022 respeita a
magnitude da pandemia e honra o valor e a necessidade de nos reunirmos pessoalmente para deliberar
sobre o futuro de nossa rica e diversa denominação. Este atraso não impedirá a Igreja, em todos os seus
diversos lugares, de viver o nosso compromisso permanente de fazer discípulos de Cristo para a
transformação do mundo.
Com o atraso de nossa reunião global, alguns dentro da Igreja têm trabalhado ativamente para a
separação. Na segunda-feira, membros da WCA, Movimento de Confissão e outros grupos anunciaram
seus planos para começar uma nova denominação chamada Igreja Metodista Global, esclarecendo seu
desejo de deixar nossa conexão.
Como líderes da UMCNext, reconhecemos que diferentes grupos dentro de nossa Igreja há muito
sustentam pontos de vista divergentes; propusemos legislação para a Conferência Geral de 2020
fornecendo um método para grupos de igrejas formarem novas expressões do Metodismo. Para este fim,
UMCNext participou das negociações em torno do Protocolo de Reconciliação e Graça. UMCNext
continua a apoiar o Protocolo e sua legislação quando se trata da planejada Conferência Geral de 2022.
UMCNext continua a apoiar o Protocolo e sua legislação quando se trata da planejada Conferência Geral
de 2022 e até que possa ser considerada, pedimos a todos os líderes episcopais que continuem em
suspensão para evitar mais danos.
A Igreja Metodista Unida continuará a ser uma igreja global. Vemos nossa conexão como mais crítica do
que nunca e estamos comprometidos em trabalhar juntos. Estamos comprometidos em viver nossa
missão comum, fazendo discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. Estamos
comprometidos em seguir uma visão Wesleyana do Cristianismo que é ancorada nas Escrituras e
informada pela tradição, experiência e razão enquanto vivemos uma vida de piedade pessoal e santidade
social. Acreditamos que, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nos engajaremos fielmente
na missão de Deus juntos e nos moveremos em direção à perfeição como indivíduos e como
denominação.

