Uma Narrativa para a Continuação da Igreja Metodista Unida

Os Metodistas Unidos em todo o mundo são litúrgicos, contemporâneos,
carismáticos, activistas sociais, urbanos, suburbanos, de cidade pequena,
rurais e muito mais. Somos crianças, jovens, jovens adultos, idosos, novos
Cristãos e Cristãos maduros. Estamos presentes em quatro continentes, em
mais de 45 países, e formamos um número desconhecido de culturas e
línguas. Somos uma sagrada comunhão de diferentes raças, etnias, culturas e
perspectivas unidos pelo Espírito Santo, movidos pela missão de Cristo, e
levando a boa nova de uma graça imerecida que muda vidas e transforma
comunidades.
A oração de Cristo pela nossa unidade e comando de reunir todos à mesa, dar
espaço uns aos outros, estimar um ao outro e buscar Cristo um no outro,
proíbe-nos de criar mesas individuais apenas para aqueles que pensam, agem,
olham e percebem o mundo como nós. Não podemos ser uma igreja que
rompe sua identidade e compromisso com Cristo ao se alinhar com partidos
políticos. Não podemos ser uma igreja tradicional, progressista ou centrista.
Não podemos ser uma igreja gay ou sã. As nossas igrejas devem ser mais do
que câmaras de eco feitas à nossa própria imagem, discutindo umas com as
outras enquanto negligenciam o nosso propósito central. Esta é a forma como
o mundo funciona.
Ao invés disso, devemos ser um só povo, arraigados nas Escrituras, centrados
em Cristo, servindo com amor e unidos no essencial. É um trabalho árduo. É
um trabalho sagrado. É o ministério da reconciliação que Cristo deu a cada um
de nós. O nosso melhor testemunho é amar uns aos outros como Cristo nos
ama, mostrar ao mundo o poder sobrenatural do Espírito Santo para nos unir
apesar de nossas diferenças. Isso é viver o evangelho.
Somos uma igreja:
•
•
•

Confiante no que Deus fez em Cristo Jesus por toda a humanidade
Comprometida com a salvação / transformação pessoal e social
Corajosa em desmantelar os poderes do racismo, tribalismo e
colonialismo

Todos os nossos membros, clérigos, igrejas locais e conferências anuais
continuarão a ter uma casa na "Igreja Metodista Unida do Futuro", queira se
considerem liberais, evangélicos, progressistas, tradicionalistas, medianos,
conservadores, centristas ou algo mais. Nós nos apegamos à nossa herança

Wesleyana de que “o núcleo vivo da fé cristã é revelado na Escritura, iluminado
pela tradição, vivificado na experiência pessoal e confirmado pela razão”.
Desejamos uma Igreja Metodista Unida que avance para novas formas de ser
uma igreja conexional, uma Conferência Geral focada nos fundamentos globais
e uma capacitação das regiões para formas contextualmente relevantes de
viver o nosso mandato de missão comum. Profundamente enraizado nas
Normas Doutrinárias da IMU, comprometemo-nos a exercer o nosso papel
episcopal de forma a permitir que tantos Metodistas Unidos, leigos e clérigos,
estejam dispostos a permanecer na IMU e - juntos - a continuar a fazer
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. E, porque fazemos
parte da Igreja Universal, procuramos estar unidos visivelmente e em
ministérios com outras partes do Corpo de Cristo na missão de Deus para a
família humana e a criação.
Estamos empenhados no fortalecimento de cada igreja local, onde a palavra é
pregada e Cristo é oferecido, e onde a mesa é posta diante de todos os que
têm fome e sede de justiça, confiantes na oração que aprendemos a dizer e
compartilhar:
•
•
•

Faça-nos um com Cristo - isso é fidelidade.
Faça-nos um com o outro - isso é unidade.
Faça-nos um no ministério para todo o mundo - isso é frutificação

Esta é a Igreja Metodista Unida que amamos e servimos!
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