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8 de agosto de 2019. 

 

Às igrejas metodistas na América Latina e no Caribe 

 

A graça e a paz de Deus se multiplicarão para todos vocês. 

 

Os Bispos, Bispas e Presidentes das Igrejas Metodistas que compõem o Conselho dos Bispos 

do CIEMAL (Conselho das Igrejas Metodistas Evangélicas da América Latina e do Caribe), 

reunidos de 6 a 9 de agosto de 2019, na cidade de Cuzco, Peru, em reflexão e oração, dirigidos 

pelo Senhor Jesus Cristo e seu encorajador Espírito, escrevem algumas palavras de exortação à fé, 

esperança e progresso missionário. 

Como herdeiros da experiência do coração aquecido das primeiras comunidades metodistas, 

convidamo-nos a renovar permanentemente a alegria da salvação através da graça gratuita e 

universal de Deus em Cristo Jesus e a renovar um estilo de vida e obras cristãs que vêm dessa 

experiência: uma igreja em processo contínuo de renovação. 

Após a experiência do coração aquecido, John Wesley se despertou, entre outros aspectos, 

para o cuidado espiritual das crianças e jovens. E ele observou que não apenas uma nova geração 

teve impacto em seu tempo, mas também nas subsequentes. Por isso, nos desafiamos mutuamente 

e propomos que as igrejas da América Latina e do Caribe promovam a liderança de sua juventude 

e o pastoreio de seus pequeninos e pequeninas para a renovação da vida eclesial. A igreja deve 

estar a serviço da missão de Deus em todas as épocas, na certeza de que o Espírito de Deus também 

está trabalhando na vida de crianças e jovens (Joel 2:28). 

Da mesma forma, encorajamos as igrejas que presidimos e cuidamos a promover espaços de 

cuidado, apoio e desenvolvimento ministerial das mulheres, para que continuem a cumprir seu 

chamado em Cristo. 

Como pastores de pastores e leigos comprometidos e comprometidas, à semelhança de 

Wesley, devemos priorizar o cuidado de nossa saúde emocional, exercer uma liderança saudável 

e criativa. 

O objetivo de nossas igrejas deve ser formar discípulos e não meramente seguidores. Tenham 

em mente a declaração de Wesley: "A igreja não transforma o mundo quando gera convertidos, 

mas quando gera discípulos." 

O treinamento da liderança de pastores e leigos é imperativo, assim como a formação de 

equipes pastorais para o efetivo desenvolvimento ministerial das igrejas locais. 

O sinal de vitalidade de uma igreja com um coração aquecido é sua projeção ao mundo para 

transformá-lo, expandindo seu escopo de ação tanto local como transculturalmente e enviando 

trabalhadores para a colheita. 

Destacamos esses aspectos de nossa reflexão neste conselho de bispos e presidentes de igreja, 

entendendo que a voz do Espírito Santo nos chama a uma atividade missionária e de proclamação 

cada vez mais abrangente. Tudo o que diz respeito à missão de Deus deve preocupar a Igreja. 



Consejo de Obispos y Obispas de   

Iglesias Evangélicas Metodistas de  

América Latina y el Caribe  

Que vocês, irmãos e irmãs, desde suas realidades locais e nós, líderes nacionais representados 

aqui, possamos ouvir conjuntamente a voz de Deus, sob o sopro de seu Espírito renovador, 

constituindo processos que nos levarão a cumprir o mandamento de Deus em Cristo que foi morto, 

crucificado e ressuscitado para nossa salvação. 

E que todos, juntos, possamos exercer um ministério pastoral integral, englobando obras de 

misericórdia e piedade, para impactar nosso tempo com a salvação e restauração completa da 

humanidade e de toda a criação, entendendo que nossa voz profética e nossa ação missionária são 

essenciais neste momento na vida de nossos povos. 

 

Junta Diretiva do Conselho de Bispos e 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 firmantes: 

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) 

 


