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8 de agosto de 2019. 

  

Para a sociedade civil e Autoridades Nacionais 

  

 Nós, do Conselho dos Bispos, Bispas e Presidências do Conselho das Igrejas Evangélicas 

Metodistas da América Latina e do Caribe (CIEMAL), reunidos na cidade de Cuzco, de 6 a 9 de 

agosto, afirmamos nosso compromisso indissolúvel com a vida e com uma renovação do 

compromisso com Jesus Cristo, Senhor de toda a criação, dada a óbvia realidade da injustiça social, 

vulnerabilidade e deterioração da criação de Deus em que vivem nossos povos da América Latina 

e do Caribe. 

Acreditamos que a criação abundante de Deus é para que todos os seres criados possam 

desfrutá-la em perfeito equilíbrio de amor. 

Acreditamos que Deus criou a humanidade para estabelecer uma relação de amor, liberdade e 

respeito mútuo. 

Acreditamos que cada pessoa tem um valor supremo e inalienável diante de Deus e, portanto, 

afirmamos nossa responsabilidade na busca de uma transformação total, modificando o estado 

atual das coisas em favor de uma vida digna para todos os nossos povos. 

Expressamos nossa preocupação com a violência contra as mulheres, resultado da 

discriminação sofrida tanto em leis quanto em práticas de persistente desigualdade de gênero. É 

necessário promover um diálogo comprometido sobre os problemas pendentes, promovendo a 

mudança com práticas iguais de justiça de gênero, tanto nas forças vivas da sociedade como nas 

igrejas em geral. 

Estamos alarmados com os níveis de corrupção que constituem um flagelo insidioso que 

empobrece cada um dos nossos países e o mundo, fragmentando e desgastando a democracia, ao 

enfraquecer a confiança institucional. 

Por isso, chamamos nossa irmandade cristã e nossos povos em geral a participar ativamente 

dos processos eleitorais, bem como a procurar monitorar e controlar os eleitos e eleitas, seu 

trabalho e suas importantes tarefas de gestão política. 

Afirmamos que a migração é um direito humano e bíblico. As migrações e deslocamentos 

internos que estamos vivenciando são uma realidade que afeta cada vez mais nossos países. 

Portanto, somos convocados por esta realidade para promover o direito e a defesa das pessoas que 

foram expulsas de seus lugares de origem, para que possam viver com dignidade os seus direitos 

inalienáveis e possam cumprir os deveres do lugar que eles e elas escolheram para construir um 

futuro de paz. 

Diante da destruição da Criação pela ganância e exploração ilimitada do atual modelo 

econômico vigente, pela cumplicidade de governos insensíveis à negligência da criação e pela 

atual crise civilizatória que nos atravessa, nos opomos a todas as formas de injustiça e destruição 

da nossa casa comum, que afeta toda a vida, e pedimos que “executem o juízo como as águas e a 

justiça como um fluxo impetuoso” (Amós 5.24). 

Nossa saúde será cada vez mais ameaçada se medidas urgentes não forem tomadas para conter 

e reparar os sérios danos causados ao meio ambiente. A poluição da água, do ar e da terra ameaça 

a integridade dos seres humanos e de todas as espécies, incluindo sua capacidade de reprodução. 
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É essencial fortalecer a vontade de implementar políticas e tecnologias a uma velocidade e escala 

suficientes que forneçam respostas às encruzilhadas em que nos encontramos. O desenvolvimento 

sustentável é a escolha que nossos líderes políticos devem fazer. 

Clamamos a Deus para nos encher com sua esperança e visão, para que a destruição seja detida 

e a morte derrotada pela vida. Invocamos o Nome do Deus da vida para dar a todos os nossos 

governantes, em todos os níveis, a sabedoria e a capacidade de exercer eticamente um governo 

para todos. 

Que Deus nos abençoe com o Espírito do Reino que esperamos, o Reino de justiça, alegria e 

paz (Romanos, 14.7). Amém 

  

  

  

Junta Diretiva do Concílio de Bispos de Bispas 

Presidente: Juan de Dios Peña Gallegos (Bispo, Iglesia Evangélica Metodista en El Salvador) 

Vice-presidente: Samuel Aguilar Curi (Bispo, Iglesia Metodista del Peru) 

Secretaria: Hideide Brito Torres (Bispa, 8ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 

 

Membros que assinam: 

Adan Rene de Leon (Bispo, Iglesia Evangelica Metodista Primitiva de Guatemala) 

Antonio Huanca Corimayta (Bispo, Iglesia Evangelica Metodista en Bolivia) 

Adonias Pereira do Lago (Bispo, 5ª Região Eclesiástica da Igreja Metodista, Brazil) 

Alfredo Alberto Alcarraz Fernandes (Presidente, Iglesia Metodista en el Uruguay) 

Americo Jara Reyes (Bispo, Iglesia Evangélica Metodista Argentina), Argentina 

Hector F. Ortiz Vidal (Bispo, Iglesia Metodista de Puerto Rico), Puerto Rico 

Jorge Alejandro Merino Riffo (Bispo, Iglesia Metodista de Chile), Chile 

Luis Andres Caicedo Guayara (Bispo, Iglesia Colombiana Metodista) 

Moises Morales Granados (Bispo, Iglesia Metodista de México, A.R - CAM) 

Pedro Magalhães (Bispo, Comunidad Evangelica Metodista del Paraguay) 

 


