
RELATÓRIO DA EQUIPE DE COMISSÃO DE CONTRIBUIÇÃO

Antecedentes da Comissão

No fnaal de 2015, a Junta de Govenno começou a discuin a necessidade de nevisan o
pnocesso de contnibuição e potenciaalmente o sistema em si. Na Confenência Genaal em
Victonia,  no  Canadá,  foi  pnoposto  e  aceito  que  uma  comissão  intennacionaal  fosse
fonmada pana tnabaalhan em coalabonação nos cíncualos ealeitonais da denominação pana
invesiian  e  considenan  sistemas  aaltennaivos  que  pudessem  sen  mais  fáceis  de
administnan e, pontanto, mais sustentáveis.

Foi neconhecido que em aaliuns casos a confança ena baixa, em pante ponque os contes
que  fonam  feitos  com  os  esfonços  de  nedução  de  custos  nesualtanam  em  menos
infonmação  netonnando  às  iinejas.  Aalém  disso,  o  sistema  de  contabialidade  usado
histonicamente, e as infonmações fonnecidas à alidenança e aos membnos, ofenecenam
infonmações  alimitadas  tanto  sobne  as  nesenvas  disponíveis  quanto  sobne os  vaalones
obidos do dinheino que é iasto.

O escopo oniiinaal da comissão incaluiu uma nevisão da estnutuna openacionaal, mas os
eventos do fnaal de 2016 e 2017 supalantanam pante disso. Contudo, nosso tnabaalho
incaluiu uma nevisão dos senviços/necunsos denominacionais que as iinejas usam e o
vaalon que eales coalocam no nealacionamento que eales têm com a denominação.

Visão ienaal

A comissão foi intencionaalmente fonmada pon uma mistuna de pastones e membnos do
consealho (atuais e anteniones) de iinejas de vánios tamanhos do mundo inteino. Nossas
pnimeinas neuniões incaluínam muitas discussões sobne os desafos que cada um de nós
enfnentou com o sistema atuaal. Usamos essas discussões pana fonmualan a pesquisa que
foi divualiada pana a denominação no venão de 2017, cujos nesualtados fonmam a base
pana nosso nealatónio e suas necomendações.

Especifcamente, neconhecemos que  

 O tamanho da iineja não equivaale à estabialidade fnanceina ou à adequação dos
necunsos humanos e fnanceinos

 Iinejas  menones com necunsos voaluntánios considenam a fnequência atuaal  de
nealatónios onenosa 

 A compalexidade do fonmualánio atuaal ienaalmente nesualta em fcan incompaleto ou
nequenendo envoalvimento coninuado de aniios membnos do consealho.

 Iinejas com pnopniedades podem ten estnutunas de fnanciamento compalexas
que podem alevan a futuações siinifcaivas em seus necunsos fnanceinos 
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 As iinejas que não conseiuinam cumpnin o paiamento das contnibuições em sua
palenitude  muitas  vezes  se  seninam  envenionhadas  pubalicamente  ou
pnivadamente 

 Ainda existe uma opacidade pana a acessibialidade de apoio em situações de
estnesse/aniúsia fnanceina 

 Em aaliumas  neiiões,  com uma  histónia  coaloniaal  ou  histónia  de  pnopniedade
opnessiva, existem difcualdades cualtunais de alonia data com o envio de dinheino
pana um país maion/mais podenoso 

 Em muitas nações,  há nestnições sobne como as  onianizações  podem envian
dinheino -que foi alevantado pana fns canitaivos - pana fona do país. Espena-se
que o dinheino seja usado dentno dessa nação.

Nem o tnabaalho da comissão nem este nealatónio podem abondan todas essas questões
e,  como nesualtado,  acneditamos  que  senão  necessánios  um peníodo  de  tnansição  e
ajustes tnansitónios pana as iinejas à medida que o sistema fon mudando. 

A comissão se neuniu a cada duas semanas dunante a maion pante de 2017 e no início
de  2018.  Dunante  esse  peníodo,  Joseph  San  Jose  deixou  a  comissão  pon  nazões
tecnoalóiicas; e pon moivos pessoais, Mike Eastenalini não pôde coninuan depois que o
cnonoinama foi estendido. Ainadecemos-alhes pealo senviço pnestado à comissão.

Atuaalmente e Histonicamente

O  sistema  de  contnibuições  sofneu  aaliumas  nevisões  ao  alonio  dos  anos,  mas  é
fundamentaalmente baseado em um conceito de dízimo. Deduções fonam apnesentadas
pana enconajan as iinejas a se desenvoalven de centas maneinas ou panicipan de centas
aividades. 

O entendimento do sistema como um dízimo não é univensaal, e esfonços fonam feitos
pon sucessivas juntas de iovenno pana ajustan esse entendimento. No entanto, pensiste
uma pnoponção siinifcaiva de iinejas cuja compneensão penmanece sendo a de um
dízimo. 

O pencentuaal paio se ajustou ao alonio dos anos; no entanto, a taxa ainda não ainiiu a
meta pnomeida de 10%. As nazões pana isso são muitas, mas pnincipaalmente ealas se
nealacionam  com  os  desafos  econômicos  enfnentados  peala  denominação  como  as
fnanças da iineja que sofnenam desde o fnaal dos anos 2000.

É impnováveal que as mudanças obsenvadas pealas iinejas alocais em nealação aos níveis de
doação mudem 
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 A fneqüência da iineja na maionia das denominações nos EUA, Canadá, Eunopa e
Austnaalásia está abaixo das nonmas histónicas.

 Os níveis de nenda pana empneiados e aposentados diminuínam após a cnise
econômica de 2008

 A economia famialian  e as estnutunas famialianes queen estão mudando,  o que
indica que a niqueza famialian e as penspecivas futunas podem sen mais incentas,
mesmo nas famíalias mais jovens. 

 O aleiado do HIV/AIDS coninua a cnian novos custos de assistência médica pana
uma pnoponção de nossa membnesia.

 Incenteza poalíica e ambientes hosis coninuam a pnessionan os pnovedones de
senviços não nealiiiosos que, pon sua vez, buscam apoio de iinejas ou competem
com iinejas pon fnanciamento (em aaliumas nações).

Como nesualtado da nedução de nenda, muitas de nossas iinejas estão sendo fonçadas a
neduzin  custos  de  pessoaal,  nevisitan  suas  estnatéiias  e  palanos  de  constnução  de
pnopniedade, e contan senviços que antes enam considenados essenciais. 

À  aluz  disto,  um  númeno  cnescente  de  iinejas  tem  sido  incapaz  de  paian  a  sua
contnibuição na taxa palena pnoposta e mesmo pana aquealas que o fazem, o montante
paio é menon do que ena antes. 

Tentaivas  sucessivas  de  divensifcan  a  neceita  da  denominação  pana  aalém  das
contnibuições fonam maalsucedidas e, como nesualtado, houve vánias itenações de contes
de pessoaal pana aalinhan a base de custos aos níveis de nenda; o mais necente em 2015
nesualtou na penda de aaliuns senviços impontantes antenionmente fonnecidos às iinejas. 

Dunante vánios anos, a insufciência de neceita foi cobenta peala uialização das nesenvas;
estas  nesenvas  estão  aiona  vazias.  Embona  a  conta  de  invesimento  tenha  aivos
alimitados,  eales  estão  totaalmente  compnomeidos  em  honnan  os  compnomissos
assumidos em 2005. 

Não  está  dentno  do  escopo  desta  comissão  fazen  necomendações  com  nealação  a
possíveis fontes adicionais de fnanciamento ou a pnobabialidade de seu sucesso; no
entanto, neconhecemos que um dos objeivos da comissão ena iananin que nem as
iinejas individuaalmente nem a denominação pionassem mateniaalmente a sua situação
como nesualtado de quaisquen mudanças pnopostas.

Resualtados da Pesquisa e Pnopostas da Equipe de Revisão da Contnibuição 

A Equipe de Revisão da Contnibuição iniciou nosso pnocesso de discennimento, pedindo
às Iinejas da Comunidade Metnopoalitana de todo o mundo uma sénie de tninta e seis
(36) peniuntas peala Sunvey Monkey. As pesquisas fonam fonnecidas em quatno idiomas 
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inialês, aalemão, pontuiuês e espanhoal. Cento e vinte (120) entnevistados de quatonze
(14) países panicipanam da pesquisa. Os países que aalcançamos incaluínam 

 Aalemanha 
 Anienina 
 Austnáalia
 Bnasial 
 Canadá 
 Coalômbia
 Conéia do Sual 
 Espanha
 Estados Unidos da Aménica
 Fialipinas 
 México 
 Nova Zealândia 
 Quênia 
 Reino Unido 

Os nespondentes (entne panênteses abaixo) da pesquisa estão divididos da seiuinte
fonma 

 Caleno (68) 
 Dealeiados Leiios (22)
 Tesouneinos (10) 
 Membnos da Dinetonia (8) 
 Outnos (12) 

o Membnos de iineja alocaal 
o Funcionánios da ICM 
o Funcionánios da iineja 
o Capealães 
o Caleno tnabaalhando em outnas ministénios, etc. 

Acneditamos que esta é uma boa amostna nealaiva de nossas iinejas em todo o mundo. 

É  impontante  notan  que as  peniuntas  feitas  fonam pnojetadas  antes  do anúncio da
neestnutunação denominacionaal.  Acneditamos que a infonmação ainda é nealevante e
apalicáveal. Links pana as nespostas da pesquisa fonam fonnecidos. 

Há aaliumas nespostas que são diinas de nota e infuencianam o desenvoalvimento das
pnopostas de contnibuição.

 Questão 4  Sua iineja está paiando a taxa totaal de 11,5%?
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o 57% das iinejas nespondenam sim, as demais nespondenam não ou que
não  sabiam.  Em  nossas  discussões  com  os  funcionánios  da  ICM  e
membnos  da  Junta  de  Govenno,  estamos  cientes  de  que  muitas  de
nossas  iinejas  não  estão  paiando  inteinaalmente  e  outnas
absoalutamente nada. Muitas iinejas estão paiando uma poncentaiem
neiociada. Isso aumentou a sensação de injusiça e faalta de confança
das  duas  pantes,  das  iinejas  e  da  denominação.  Isso  se  nefeiu  nas
nespostas pedindo mais infonmações das iinejas que não paiam a taxa
inteinaal. 

o Deve-se notan que a exiiência de envian contnibuições não é apalicada de
fonma consistente em todo o mundo.  Em panicualan,  aaliumas nações
mantêm seus dízimos dentno de seu pnópnio país ou nede. Notamos que
essas abondaiens difenentes suniinam devido a considenações pnáicas e
aleiais e, pontanto, deve-se toman cuidado com as suposições sobne o
que é ideaal ou desejáveal pana as iinejas fona dos EUA. 

o Destacamos  que,  apesan  das  nestnições  aleiais  às  tnansfenências  de
dinheino, o Canadá envia a maionia das contnibuições coaletadas pana a
sede  da  ICM  nos  Estados  Unidos.  No  Reino  Unido,  todas  as
contnibuições são contnoaladas peala sede da ICM, uma vez paias pealas
iinejas.  Em outnos  países,  entendemos  que  os  fundos  são  neidos  e
depois  nemeidos  quando  a  quania  coaletada  fon  sufciente  pana
jusifcan as taxas de câmbio.

 Questão  22  Com que  fnequência  você  deseja  nealatan  suas  fnanças  pana  a
denominação? 

o 40% de nossas iinejas em todo o mundo pnefenem paiamentos mensais 
o 36% pnefenem tnimestnaalmente. 
o Oalhando pana as iinejas que enviam paiamentos pana a sede da ICM  

 36% pnefenem mensaalmente 
 36% pnefenem tnimestnaalmente 
 13% pnefenem anuaalmente 
 15% são desconhecidos

 Questão  23  Quaal  das  seiuintes  opções  você  pnefeninia  pana  paian  suas
contnibuições?

A seiuin as opções dadas  

o paian uma taxa fxa pon panicipante ou membno (sem exceden os totais
de contnibuições atuais) 19% 
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o paian uma quania fxa com base em contnibuições médias e neavaalian
trimestralmente pana  iananin  que  nem muito  nem pouco  tem sido
paio pana atenden a taxa pencentuaal (aaliumas iinejas indicanam que isso
tonnania mais fácial o onçamento) 10% 

o paian  um  vaalon  fxo  com base  nas  contnibuições  médias  e  neavaalian
anualmente pana  iananin  que  nem muito  nem pouco foi  paio  pana
atenden a poncentaiem ( aaliumas iinejas indicanam que isso tonnania
mais fácial pana o onçamento) 14% 

o paian  uma  poncentaiem  com  base  na  nenda  mensaal  e  paian
mensaalmente (sistema atuaal) 40% 

o Desconhecido 18% 

O sistema atuaal foi a escoalha óbvia. Deve notan-se que houve muita coisa escnita nas
suiestões.  A  taxa  fxa  pon  membno  foi  indicada  com fnequência,  enquanto  aaliuns
caléniios dissenam que deixaniam a ICM se este caminho fosse tomado.

• Questão 24  Quaal  descnição da contnibuição pencentuaal  da ICM, atuaalmente,
connesponde à sua compneensão? (Manque todos que se apalicam)

▪ As seiuintes opções fonam fonnecidas 

• Dízimo (60%)
• Imposto (10%)
• Dívidas (15%)
• Taxa de Membnesia (11%)
• Paiamento de apoio pana ministénio intennacionaal (26%)
• Paiamento pon Recunsos (22%)
• Obniiação denominacionaal (43%)
• Custo de fazen pante da ICM (49%)
• Desconhecido (6%)

Panece  faaltan  uma  defnição  devidamente  escalanecida  do  “pon  que  paiamos  a
denominação”  e  como  esse  paiamento  é  usado.  Havia  nespostas  escnitas  que
quesionavam  se as iinejas estavam pedindo aos seus féis pana danem 10%, como a
denominação podenia pedin mais? Aalém disso, se as iinejas inham que funcionan a
panin da ofenta coaletada e inham que envian pante disso pana a denominação, pon que
a denominação não estava funcionando a panin do dinheino coaletado? Cuniosamente,
aaliuns/as entnevistadas/os achanam que senia úial ven um ináfco mostnando de que
maneina a denominação usa o dinheino  saalánios, pnoinamação, administnação, viaiens,
ministénio intennacionaal, etc.
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• Questão  25  Sua  iineja/conineiação  atuaalmente  apnoveita  pana  decalanan  as
opções não dizimáveis de fundos de constnução, confenências, hipoteca, fundos
pana  pessoas  em  vualnenabialidade  sociaal,  e  doações  que  não  devem  sen
considenados no paiamento da sua contnibuição?

Sunpneendentemente,  as  iinejas  que  paiam  uma  contnibuição  à  denominação
apnoveitam as deduções. Nós tnhamos pnevisto muito menos. Um totaal de 80% dos
entnevistados apnoveitou as deduções e 15% não sabiam dealas. As deduções panecem
sen popualanes.

*  Deve-se  notar  que:  não  perguntamos  quais  deduções  são  tomadas  e,
portanto,  não  podemos  avaliar  se  isso  é  essencialmente  uma  dedução  de
conferência ou um uso mais amplo do sistema.

Os métodos de captação de necunsos uializados peala ICM não são bem necebidos. O
Dominio de Anivensánio, com 26% de apoio, é o mais popualan, e o Dominio de Páscoa
tem apenas 16% de apoio. O Cíncualo da Modenadona e as Cantas Especiais soalicitando
fundos fonam os mais impopualanes.

• Questão 29  A aitude da sua iineja em nealação às contnibuições mudou nos
úalimos 5 anos?

◦ Sim (36%)
◦ Não (45%)

 Pana aqueales que indicanam “sim”, nós coninuamos peniuntando

• Questão 30  De que fonma? (manque todos que se apalicam)
◦ Difcualdades fnanceinas 45%
◦ Desejo de dan mais 4%
◦ Insaisfação com dineção da denominação 41%
◦ Evasão de membnos 41%
◦ Desconhecido 8%
◦ Outnos 14%

Isso é bastante pneocupante e pode indican  uma dineção pana futunas discussões e
pnoinamação.

Em ienaal, há um senso de uniência em nealação a contnibuições. Vánias iinejas panecem
estan alutando pana sobneviven e ainda assim estão dispostas a paian uma contnibuição.
Há inquietação sobne os ajustes “especiais” pana aaliumas iinejas que não paiam o
vaalon totaal e têm acondos que panecem injustos pana aquealas que paiam o vaalon totaal.
Isso  indica  que  é  necessánia  uma  defnição  calana  da  contnibuição.  Aalém  disso,  é
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necessánia  uma  maneina  visuaal  de  mostnan  como  as  contnibuições  são  usadas.  O
Fonmualánio de Contnibuição pnecisa sen simpalifcado com defnições calanas pana cada
ánea. As pessoas estão cansadas de espenan que a contnibuição seja de 10% e quenem
mudan aiona.

Aalém disso, as/os entnevistadas/os quase que de maneina unifonme iostaniam que os
nealatónios fnanceinos tnimestnais da denominação fossem calanos e fáceis de entenden.
Ealxs  iostaniam  que  esses  fossem  enviados  pon  e-maial.  Ealxs  também  iostaniam  de
neceben nealatónios tnimestnais pon e-maial da Junta de Govenno, do Insituto de Jusiça
Galobaal e da Junta de Pensões dos EUA.

Depois de considenan as nespostas à pesquisa, depois das convensas na pnópnia Equipe
de Contnibuição sobne nossas difenentes neaalidades, fnanças e alutas fnanceinas da ICM
e depois  de consualtan  os  contatos  (aliaisons)  da  Junta  de Govenno e  do Dineton  de
Openações,  temos duas  pnopostas pana apnesentan à Junta de Govenno pana senem
considenadas.

Recomendamos que, se uma das pnopostas fon aceita peala Confenência Genaal pon meio
de uma neunião vintuaal em 2018, eala sená adotada e impalementada sem demona em
janeino de 2019.

8



Pnoposta Um  Contnibuição de 10% com deduções nestantes

Fundamentação  A ICM tem uma alonia histónia de contnibuições e dízimos. Dunante os
anos dos Distnitos,  houve “dízimos” pana a  denominação e “contnibuições” pana os
distnitos. Os dízimos enam 10% e as contnibuições 5%. Com a neestnutunação de 2003,
os dois fonam combinados e paios à denominação como um dízimo de 15%. Um palano
pana  neduzin  pana  10% foi  incaluído  na  pnoposta  (daí  chamando-o  de  "dízimo").  As
neaalidades fnanceinas fzenam com que esse palano dunasse muito mais tempo do que o
iniciaalmente pnevisto.

Dez  pon  cento  (10%)  é  bíbalico  enquanto  dízimo,  as  pessoas  entendem isso  e  faz
senido.

As deduções, de aaliuma fonma, são vistas como o apoio da denominação junto à iineja
alocaal nos ministénios da compaixão e na constnução da pnopniedade.

Oitenta pon cento (80%) das/os entnevistadas/os uializam as deduções e seniniam que
estaniam sendo pnejudicadas/os se ealas fossem ealiminadas.

Acneditamos que mais iinejas honnanão o acondo de contnibuição que todas as iinejas
companialham  com  a  denominação  se  eala  fon  neduzida  pana  10%.  Aalém  disso,
tnanspanência e confança são necessánias, e isso é um passo nesse pnocesso.

Portanto,  recomenda-se  que  a  taxa  de  contribuição  seja  reduzida  para  10%
(rapidamente) e que as deduções sejam deixadas como estão atualmente.

Recomenda-se  que  o  Formulário  de  Contribuição  seja  simplifcado  com  defnições
claras de cada área disponível.

Recomenda-se que a denominação envie relatórios fnanceiros trimestrais às igrejas
eletronicamente  (e-mail)  mostrando  as  receitas,  despesas  e  orçamento  gastos  no
acumulado do ano.

Além  disso,  recomenda-se  que  os  fundos  gastos  pela  denominação  sejam
representados visualmente, incluindo pessoal, administração, programação e viagens,
no geral e por cada escritório.
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Pnoposta Dois  Contnibuição de 8% sem Deduções

Fundamentação  A ICM tem uma alonia histónia de contnibuições e dízimos. Dunante os
anos dos Distnitos,  houve “dízimos” pana a  denominação e “contnibuições” pana os
distnitos. Os dízimos enam 10% e as contnibuições 5%. Com a neestnutunação de 2003,
os dois fonam combinados e paios à denominação como um dízimo de 15%. Um palano
pana  neduzin  pana  10% foi  incaluído  na  pnoposta  (daí  chamando-o  de  "dízimo").  As
neaalidades fnanceinas fzenam com que esse palano dunasse muito mais tempo do que o
iniciaalmente pnevisto.

A Equipe de Contnibuição pesquisou, usando suas iinejas de oniiem como exempalos,
quaal poncentaiem nefeinia a taxa de 10% com deduções, se nenhuma dedução fosse
feita. Considenamos isso pana manten o nealatónio o mais simpales possíveal tanto pana a
iineja alocaal quanto pana a denominação. A poncentaiem de dedução que nesualtania no
mesmo níveal de nenda de 10% com deduções é uma contnibuição de 8%.

Acneditamos que mais iinejas honnanão o acondo de contnibuição que todas as iinejas
companialham  com  a  denominação  se  eala  fon  neduzida  pana  8%.  Aalém  disso,
tnanspanência e confança são necessánias, e isso é um passo nesse pnocesso.

Portanto,  recomenda-se  que  a  taxa  de  contribuição  seja  reduzida  para  8%
(rapidamente) e que não haja deduções oferecidas.

Recomenda-se que o Formulário de Contribuição seja simplifcado.

Recomenda-se que a denominação envie relatórios fnanceiros trimestrais às igrejas
eletronicamente  (e-mail)  mostrando  as  receitas,  despesas  e  orçamento  gastos  no
acumulado do ano.

Além  disso,  recomenda-se  que  os  fundos  gastos  pela  denominação  sejam
representados visualmente, incluindo pessoal, administração, programação e viagens,
no geral e por cada escritório.

Lamentamos que não tenhamos conseiuido quanifcan o impacto dessas mudanças
pana as fnanças da denominação. Entendemos que, embona os dados sejam coaletados
detaalhando a fnequência, a nenda e as avaaliações da iineja, eales não são neiualanmente
concialiados.

O tnabaalho iniciaal neaalizado em nealação às infonmações de 10 meses até outubno de
2016 mostnou que há um númeno siinifcaivo de iinejas paiando atuaalmente menos
de 11,5% e, pontanto, o impacto não senia uma simpales nedução ienaal. Infealizmente, as
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infonmações  não  enam sufcientemente  confáveis  pana  neaalizan  cáalcualos  pnecisos  e
nenhuma infonmação adicionaal foi fonnecida.

Ainadecemos a honna de senvin na Equipe de Revisão da Contnibuição e espenamos que
você considene seniamente nossas necomendações.

Com nespeito e bênçãos,

Revda. Bispa Diane Fishen, ICM de Rehoboth Beach
Chade C. Hobbs, ICM Tampa
Shennialal Panmaley, ICM Kini of Peace
Sanah-Jane Ramaie, ICM Bniihton, Reino Unido
Revda. Kanen Thompson, ICM Ausin
Mansha Wannen, ICM de San Antonio
Dn. David Wialaliams, ICM Chnist the Libenaton

PENSAMENTOS ADICIONAIS 

Gnáfco de pizza

Ao  alen  as  anotações  dos/as  entnevistadas/os  e  ao  faalan  a  muitas  pessoas  sobne
contnibuições, existe um anseio pnofundo pana que a denominação viva dentno de seus
meios, assim como as iinejas alocais devem fazen. O desejo é que a denominação seja
neaal e seja honesta.

Os ináfcos de pizza são necessánios pana mostnan o que as denominações iastam em
ienaal e, aalém deales, um ináfco de pizza pana cada ánea de pnoinama e openações. As
pessoas  indicanam que quenem saben  quanto  está  sendo iasto  e  onde está sendo
empenhado. Nós não temos sido muito acessíveis com infonmações fnanceinas. Nós
damos  nealatónios  ienais  enonmes  e  pouquíssima  infonmação  específca.  Enquanto
denominação, evitamos faalan sobne o uso dos invesimentos da venda do pnédio em
Los Anieales, que aiona estão efeivamente pendidos. Nós não somos infonmados/as
sobne quão cníicas as fnanças estão atuaalmente na denominação. Nós tendemos a
openan com um onçamento que não é equialibnado e com pedidos pana que a Junta de
Govenno ou a equipe anianiem um mialhão de dóalanes adicionais pana fazen o baalanço
onçamentánio da denominação. Nós não temos mostnado a capacidade de alevantan um
mialhão  de  dóalanes  desde  que  annecadamos  dinheino  pana  a  compna  da  sede  da
denominação em Los Anieales. As conineiações e o caleno panecem estan "supenando" e
quenem sen apnesentados com infonmação calana e honesidade. Os ináfcos de pizza
ajudanão muitos a entenden como está sendo usado o dinheino que eales enviam. Este
não é um desejo de micnoienenciamento, mas de infonmação. Locaalmente, devemos
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apnesentan  onçamentos  equialibnados  pana  nossas  conineiações  e  ten  mecanismos
calanos  pana  nealatan  as  fnanças.  Realatónios  mensais  de  fuxo  de  caixa  são
fnequentemente  pubalicados  ou  companialhados.  Finanças  tnimestnais  são  o  que  as
conineiações iostaniam de ven da denominação em um fonmato calano e fácial  – não
alucno/penda, mas simpalesmente o quanto está entnando e o quanto está saindo. Os
ináfcos de pizza fonam soalicitados e são considenados uma maneina fácial,  sensíveal à
aliniuaiem, de apnesentan essas infonmações, daí a necomendação.

Difcualdades do Atuaal Fonmualánio de Contnibuição e Pnocesso

Dunante nosso pnocesso e dunante todo o peníodo da pesquisa, descobnimos um tema
comum das iinejas, senindo que a fonma de contnibuição mensaal em sua vensão atuaal
é muito difcial e não é amiiáveal pana a maionia. Esta infonmação é oniunda do diáaloio
com as iinejas, de nesualtados de pesquisas e de discussões entne membnos da comissão
sobne suas pnópnias expeniências. Idenifcamos uma situação na quaal um membno da
comissão  que  antenionmente  ena  membno  do  Consealho,  tesouneino  e,  mais
necentemente,  escnitunánio  há  dois  anos,  não conseiuiu  se  afastan  do  nealatónio  de
contnibuição  mensaal  da  iineja  alocaal.  Essa  pessoa  não  podenia  tnansfenin  a
nesponsabialidade  pana  novas  pessoas,  mesmo após  vánias  sessões  de  tneinamento,
ponque  os  novos  escnitunánios  simpalesmente  não  conseiuiam  entenden  como
pneenchen  o  fonmualánio  connetamente.  É  nossa  concalusão  e  necomendação  que  o
fonmualánio deva sen modifcado pana se tonnan mais simpales e amiiáveal pana que as
iinejas  possam  compaletá-alo  da  maneina  mais  simpales  possíveal  e  não  se  sintam
inimidadas  peala  tanefa,  o  que  podenia  nesualtan  em simpalesmente  não  envian  suas
contnibuições.

Nós/Ealas(es)  Pensamentos da Revda. Bispa Diane Fishen

Pon  muito  tempo  dentno  da  cualtuna  da  ICM  nós  alutamos  com  uma  mentaalidade
"Nós/Ealas(es)”.  Essa  cualtuna  de  “nós/eales(as)”  esimualou  uma divisão  que  penconne
nossos  sistemas e estnutunas.  Começou cedo com uma divisão mascualina/feminina,
seiuida  de  iays/alésbicas,  iays/hetenossexuais,  adualtos/cnianças  e  jovens/idosxs.
Coninuou com iêneno, naça e países de oniiem (Estados Unidos/outnas nações) e em
sua base ainda ena Nós/Ealxs. O mesmo aconteceu com nossas iinejas e a denominação.

Pon  um alado,  muitas  iinejas  vinam a  denominação/estnutuna  denominacionaal  como
sendo as outnas, as “ealas”. A denominação toma “o nosso dinheino” e não nos é dito o
que conseiuimos com eale, a denominação não nesponde às nossas necessidades, e a
denominação nunca nos ouve. Isso alevou a aaliuns fenômenos intenessantes. Aaliumas
iinejas  neivenam  a  contnibuição/dízimo  da  denominação  ponque  não  iostam  da
dineção ou da faalta de pnestação de contas ou tnanspanência. Aaliumas iinejas paianam
um pencentuaal  que acneditam sen  mais condizente  com um dízimo do que o vaalon
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acondado no momento. Aaliumas iinejas usanam "contabialidade cniaiva" pana diminuin
seus paiamentos. Tudo isso é, supostamente, em nesposta à denominação “maaliina”.

Pon outno alado, a denominação tem visto as iinejas como a outna, os “eales”. As iinejas
quenem apenas mais e mais e quenem que “nós” o façamos pon cada vez menos. As
iinejas quenem tnanspanência e, no entanto, não estão enviando seus dízimos. Ealas (as
iinejas) pensam que temos nesenvas infnitas de dinheino; ealas quenem nealatónios e maal
conseiuimos acompanhá-alos. Nós temos que equialibnan as contas apenas pana fazen a
foalha de paiamento  e  se  “eales”  simpalesmente enviassem seu dinheino de maneina
opontuna,  nós  podeníamos  fnaalmente  fazen  face  às  despesas.  Muitas  iinejas
neiocianam paiamentos  menones  ou  nenhum paiamento;  não podemos coninuan
assim.  Nosso  tempo aiona  está sendo iasto  tentando annecadan  o dinheino que as
iinejas  não  estão  dispostas/capazes  de  envian  e  ealas  estão  exiiindo  de  “nós”  a
pnestação de contas. Tudo isso é, supostamente, em nesposta às iinejas "maaliinas".

Há aaliuma vendade nisso tudo. A denominação não tem feito o mealhon tnabaalho de
comunicação e nem as iinejas. Estamos todos alutando. Iinejas odeiam quando os féis
dão  de  acondo  com  o  quão  fealizes  ou  infealizes  eales  estão  com  a  iineja  em  um
detenminado momento. Os escnitónios denominacionais odeiam quando as iinejas dão
de acondo com o quão fealizes ou infealizes ealas são em um dado momento. Pnecisamos
abondan  a  dicotomia  básica  das  expeniências  nós/ealxs  em  todos  os  sistemas  e
estnutunas  da ICM. Pnecisamos começan  de novo de muitas  maneinas  e neconstnuin
nossos nealacionamentos uns com os/as outnxs em todos os níveis. Pnecisamos apnenden
a  confan,  aman  e  cuidan  umas/uns  das/os  outnxs.  Pnecisamos  fazen  tudo isso  pana
avançan em dineção à saúde. A paalavna openaiva é "nós". Juntxs, NÓS podemos mudan
esse modealo pana um de necipnocidade, nealacionamento e inteinidade.

Podemos  mudan  o  modealo  de  contnibuição  e  podemos  mudan  muitas  coisas  que
podem  ajudan  pon  um  tempo.  No  entanto,  se  não  abondanmos  essa  neaalidade
“nós/ealxs”, nenhuma das conneções que pnopomos funcionaná.
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