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Música de Abertura We are the Church Alive da Conferência Geral 
(Nós Somos a Igreja Viva) 

Boas-Vindas Revda. Bispa Cecilia Eggleston 

Oração Inicial Rev. Bispo Troy D. Perry 

Leitura da Escritura  Bispo Elder Larry Rodriguez  
 

Filipenses 1:3-11 (trechos)  
 
Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as              
minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da             
cooperação que vocês têm dado ao evangelho, desde o primeiro dia até            
agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês,            
vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a                
respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração… Deus é              
minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda            
afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração: que o amor de vocês              
aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção… Eu oro             
para que vocês, então, sejam cheios do fruto da justiça, fruto que vem por              
meio de Jesus Cristo, para glória e louvor de Deus. 

 
Litania da Bênção dos Bispos e Bispas em Despedida 

Rev. Bispo Ines-Paul Baumann, Rev. Bispo Héctor Gutiérrez, Bispa Nancy 
Maxwell, Rev. Bispo Dwayne Johnson, Rev. Bispo Tony Freeman, e  
Rev. Bispa Pat Bumgardner  

 
Há uma época para tudo, e um tempo para cada propósito debaixo do 
céu ~ 
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Tempo de dar à luz, e tempo de transitar para a próxima vida; 
Tempo de plantar, e tempo para desenraizar; 
Tempo para desmontar as coisas, e tempo para colocá-las juntas 
novamente. 
Há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, e em tudo,  

Deus continua trabalhando para o bem. 
Às/Aos nossos/as colegas da Junta de Governo e Equipe de  

Funcionários, e à família ICM em geral, viemos hoje para dizer que 
somos grates pelos muitos e variados propósitos com os quais  
fomos tributades, e para cada oportunidade -  
grande ou pequena - tivemos que estar à disposição. 

Pelas vezes em que o impacto do nosso trabalho não trouxe nossas boas  
intenções, pedimos seu perdão. 

Para todo o trabalho deixado em conclusão parcial, oramos para que o  
Espírito de Deus guie aqueles e aquelas que agora ocuparão os 
lugares que ocupávamos para fazer escolhas sobre o que vale a 
pena guardar e o que deve ser deixado de lado. 

Para os/as recém-nomeades, oramos por um novo derramamento do 
Espírito de Deus sobre vocês. ~  
Que as palavras de suas bocas,  
as meditações de seus corações e as ações que vocês realizarem 
sejam guiadas sempre e tão somente pela verdade singular que 
Deus requer de vocês: agir com justiça, amar com ternura e andar 
humildemente. 

À nossa moderadora, prometemos lealdade contínua e disposição  
para servir Se por acaso precisar de nós. 

Aos nossos irmãos e irmãs neste movimento global de fé:  
saibam que a visão que nos chamou à vida  
~ salvação para todes, comunidade para todes, justiça social para 
todes ~ 
permanecerá como nosso chamado e missão para a vida inteira. 

Sempre que orarmos por qualquer um/a ou por todes vocês,  
como prometemos continuar fazendo,  
vamos orar com alegria,  
lembrando de como vocês ajudaram a espalhar as Boas Novas  
desde o dia em que as ouviu pela primeira vez. 

TODES OS 6: Temos a certeza  
de que Aquele que começou esta boa obra  
conhecida como Igrejas da Comunidade Metropolitana  
verá sua conclusão em Cristo Jesus. + Amém 

 
Bênção dos Bispos em Despedida Revda. Bispa Cecilia Eggleston  

(Congregação, por favor estenda sua mão para abençoar) 
 
Música  Amigo by Roberto Carlos Vozes de Louvor  

na ICM Fundadora 
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Leitura da Escritura Rev. Bispo Don Eastman 
 

Mateus 4:18-22 (Nova Versão Internacional) 
Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos: Simão, chamado             
Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram             
pescadores.E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens".           
No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu              
outros dois irmãos: Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam             
num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou,             
e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram 

 

Mensagem Revda. Bispa Cecilia Eggleston 

Música Continue John Fischer 

Os Bispos e as Bispas Compartilham Seus Votos 
 

Os Bispos e as Bispas são os líderes espirituais e pastorais da nossa 
Fraternidade. Como membro do Conselho de Bispos e Bispas, um/a Bispo/a 
tem autoridade sobre a afiliação de igrejas da ICM e sobre a aprovação do 
clero na ICM. Em todas as coisas, um Bispo ou uma Bispa tem o dever de 
defender a unidade, os valores, a fé e as disciplinas de nossa denominação. 
 
Em obediência ao movimento do Espírito Santo e, de acordo com o Estatuto 
da ICM, 
 
Rev. Alejandro Escoto 
Sra. Velma Garcia 
Revde. Goudy 
Rev. Miller Jen Hoffman 
Rev. Karl Hand 
Revda. Carolyn J. Mobley-Bowie 
Rev. Maxwell Reay 
Rev. Troy Treash 
 
foram devidamente e legalmente nomeades para o cargo de Bispo/a por mim 
como Moderadora, aprovades pela Junta de Governo da ICM e confirmades 
na posição por votação na Conferência Geral da ICM. 
 

Voz 1 Você acredita que Deus a/o chamou para o cargo de Bispa/o? 
 
Bispas/os (Todes) Eu acredito. 
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Voz 2 Você vai aceitar esse chamado e cumprir a confiança que foi 
depositada em você e, em oração e estudo, continuar a buscar 
a mente de Cristo? 

 
Bispas/os (Todes) Eu vou. 
 
Voz 3 Você salvaguardará sua própria vida espiritual, sua saúde e 

bem-estar, seu lar e sua família, ao assumir esse novo papel? 
 
Bispas/os (Todes) Eu vou. 
 
Voz 4 Como líder espiritual e pastoral na ICM, você pregará o 
evangelho 

 libertador da inclusão, incentivará todas as pessoas a 
cumprirem seu compromisso com Deus, nutrirá seus dons e 
orará por elas? 

 
 
Bispas/os (Todes) Eu vou. 
 
Voz 5 Você vai compartilhar com os/as outros/as membros/as do 

Conselho de Bispos e Bispas a liderança da igreja; você 
apoiará, orientará e aconselhará os/as líderes leigos/as da 
igreja e os/as clérigos/as, fortalecendo-os/as em mútuo 
ministério? 

 
Bispas/os (Todes) Eu vou. 
 
Os Bispos e as Bispas respondem: Ao servi-los/as como Bispo/a, eu ofereço:  
 
Rev. Bispo Alejandro Escoto  

Ao servi-los/as como Bispo, eu ofereço Orar por nós, MCC/ICM global e 
localmente, e ao fazer isso, eu ofereço a minha Diversidade Cultural (social, 
religiosa e espiritual) e convido a sua, para que possamos Celebrar nossa 
Colcha de Retalhos de Experiências, global e localmente. Amém, que assim 
seja! 

 
Bispa Velma Garcia  

Ao servi-los/as como Bispa, ofereço os dons de coragem, empatia e paixão 
pela oração para engrandecer e promover o domínio de Deus. 
 

Revde. Bispe Goudy  
Ao servi-les como Bispe, ofereço um ministério de presença, dedicação ao 
texto bíblico e discipulado corajoso. 
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Rev. Bispo Miller Hoffman  

Ao servi-las/os como Bispo, eu me ofereço como pastor, professor, aluno, 
flexível, humilde, pronto. Ofereço minha honestidade desajeitada e vulnerável 
diretamente a você, e com respeito. Ofereço minha paixão pela antiviolência, 
pelo consentimento em todos os assuntos, pela justiça distributiva social e 
espiritual, pelo riso e pela integridade. 

  
Rev. Bispo Karl Hand 

Ao servi-las/os como Bispo, ofereço-lhes toda a minha atenção, minhas 
orações incessantes e minha confiança no bom plano de Deus para esta 
fraternidade. 
 

Revda. Bispa Carolyn Mobley-Bowie 
Ao servi-las/os como Bispa, ofereço Sabedoria Inspiradora, Escuta 
Compassiva e Oração Cantada.  

 
Rev. Bispo Maxwell Reay 

Ao servi-las/os como Bispo, ofereço compaixão, construção de comunidade 
criativa e uma mente aberta e questionadora. 
 

Rev. Bispo Troy Treash  
Ao servir vocês como Bispo, eu ofereço: meu coração, minhas orações, meu 
tempo e meu amor. 
 

Revda. Bispa Cecilia Eggleston 
E agora, peço a todas as pessoas presentes: 
Vocês vão orar por esses bispos e essas bispas? Vocês aceitarão sua 
liderança com amor e graça; vocês vão apoiá-los enquanto eles e elas abrem 
seus corações e vidas para este cargo, para esta responsabilidade? Em caso 
afirmativo, digam "Eu vou". 

 
Eu vou. 

Enquanto não temos ainda suas vestes de Bispa/o, neste momento, pedimos que 
coloquem suas estolas como um sinal de seu ofício. 

Bispes colocam as estolas. 

Rito de Unção 
A unção de líderes é uma prática bíblica antiga. É um símbolo externo e              
visível do chamado de Deus para que você sirva como um/a Bispa/o, um/a             
líder espiritual, entre nós. Este ritual incorpora o seu "sim" ao chamado de             
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Deus e nosso "sim" confirmando o chamado de Deus em sua vida neste             
momento. 

Cada um/a de vocês tem alguém presente para ungir vocês em nosso nome.             
Cada um/a de vocês tem óleo de unção. Abençoamos este óleo sagrado e             
esta prática ancestral para que ela possa consagrá-lo/a a este sagrado novo            
começo em sua vida como um/a Bispo/a nas Igrejas da Comunidade           
Metropolitana. 

Ungimos suas mãos para o serviço. [a pessoa de apoio unge as duas mãos]              
Deus chamou você para a obra do amor. Que suas mãos permaneçam            
abertas para dar e receber tudo o que o Espírito vai fazer através de você. 

Ungimos seus lábios [ungir os lábios] para que você possa falar palavras de             
amor, de cura e de sabedoria espiritual enquanto o Espírito te concede a             
dicção. 

Ungimos sua cabeça [ungir a cabeça] e, ao fazer isso, oramos para que sua              
mente e a mente de Cristo sejam uma só; para que você possa ter              
discernimento Divino em todos os caminhos que você conduzir. 

Sinta a doce fragrância do óleo e da Presença do Espírito. Sinta o vento              
fresco, o ar tocando o óleo em sua pele. Sinta o toque do povo de Deus e do                  
Espírito Santo consagrando você ao ministério de Bispa/o. Amém. 

Rito de Bênção Rev. Bispo Troy D. Perry 
 
Music I am Available to You Conjunto Gospel  

(Eu Estou Disponível pra Você) Resurrection MCC 
Houston, Texas,  EUA 

 
Celebração da Santa Comunhão Revda.  Bispo Dra. Nancy Wilson 

Com o Rev.  Bispo Héctor Gutiérrez  
and Rev.  Bispo Ines-Paul Baumann 

 
Se você está assistindo online, eu o/a convido a pegar o seu pão ou              
biscoito e o fruto da videira ou outra bebida, enquanto nos preparamos            
para celebrar uma comunhão global da ICM para esta ocasião especial. 

 
Grande Ação de Graças 

Hoje honramos nossas bispas e nossos bispos que estão se aposentando           
do Conselho, e as novas bispas e os novos bispos que começarão a             
servir nossa denominação. Afirmamos nossa Declaração de Fé da ICM,          
que coloca a comunhão no centro de nossa prática espiritual, dizendo: 
 
“Venham, provem and vejam.” Jesus Cristo, Você convida todos os povos           
para a Sua mesa aberta. Você faz de nós o Seu povo, uma comunidade              
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amada. Você restaura a alegria de nosso relacionamento com Deus,          
mesmo em meio à solidão, ao desespero e à degradação. Cada um de             
nós é unico/a e todos/as nós somos parte de um todo, o sacerdócio de              
todas/os as/os crentes. Batizadas/os e cheias/os com o Seu Santo          
Espírito, Você nos empodera para ser a Sua presença curadora em um            
mundo ferido.”  
 
Deus, nós cremos que uma igreja como a ICM era parte de seu plano              
para os nossos tempos. Nós oramos pelos/as líderes espirituais que          
incorporam a visão primeiramente dada a Troy Perry. 
 
Nossa Declaração de Fé da ICM continua:  
Santo Deus, . . . “Nós esperamos ver seu reino na terra assim como no               
céu enquanto trabalhamos por um mundo onde todas/os tenham o          
suficiente, as guerras cessem e toda a criação viva em harmonia. . . Nós              
resistiremos ativamente aos sistemas e estruturas que estão destruindo a          
sua criação”. 
 
Com toda Criação nós O adoramos. . . Nós O conhecemos por muitos             
nomes, Deus Triuno, além da compreensão, revelado a nós em Jesus           
Cristo, que nos convida à festa.”  
 

Palavras de Instituição 
(ao som de: “We’re Gonna Keep on Movin’ Forward” / Nós Vamos 

Continuar Avançando), cantado acapella pela  
Revda. Bispa Dra. Nancy Wilson) 

 
We’re gonna keep on movin’ forward, 

Nós Vamos Continuar Avançando, 
We’re gonna keep on movin’ forward, 

Nós Vamos Continuar Avançando, 
We’re gonna keep on movin’ forward, 

Nós Vamos Continuar Avançando, 
Never turning back, never turning back 

Nunca voltando atrás, nunca voltando atrás 
 

Sigamos adelante, 
Vamos adiante, 

Siempre adelante, 
Sempre adiante, 
Siempre adelante 
Sempre adiante 

Sin volver atras, sin volver atras 
Sem voltar atrás, sem voltar atrás 
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This is the Bread of Jesus, 
Este é o Pão de Jesus, 

This is the Bread of Jesus 
Este é o Pão de Jesus, 

This is the Bread now broken, 
Este é o Pão agora partido 

Given for us all, given for us all 
Dado por todes nós, dado por todes nós 

 
This is the Cup poured out for Love 

Este é o Cálice derramado por Amor 
This is the Cup poured out for Love 

Este é o Cálice derramado por Amor 
This is the Cup of Jesus’ Life 

Este é o Cálice da Vida de Jesus 
Given for us all, given for us all 

Dado por todes nós, dado por todes nós 
 

The Spirit sends us forth today 
O Espírito nos envia hoje 

The Spirit sends us forth today 
O Espírito nos envia hoje 

For justice and for hope today, 
Por justiça e por esperança hoje, 

Never turning back, never turning back 
Nunca voltando atrás, nunca voltando atrás 

 
Oração de Consagração 

Como temos feito por mais de 52 anos, somos muito humildes em 
abençoar esses dons do pão e do fruto da videira. Que eles sejam a cura, 
portadores da justiça, e a presença de Deus cheia de esperança para 
todos e todas que precisam hoje, em nome de Jesus oramos. Amém. 
 

Convite para Receber os Elementos 
Toda/os são bem-vindas/os neste espaço sagrado, global e virtual! 
Todas, todos e todes são bem-vindes, sem exceções. 
 
Por favor, consumam nesse momento esses elementos comuns, pois 
juntes nós recebemos o pão da vida e o cálice do céu. 
 

Oração de Ação de Graças 
Santo Deus, que fez da igreja Um Só Corpo, nós te damos graças pelo 
que você criou neste momento de nossa partilha: mais conexão com 
Jesus, mais conexão uns com os outros e umas com as outras e mais 
conexão com um mundo faminto. Amém. 
. 
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Bênção Final Bispa Cecilia Eggleston 
 

Obrigada por se juntar a nós nesta celebração hoje. E agora, em todo o mundo 
da ICM, junte-se a nós em seu idioma para dizer a bênção, conforme impresso 
em seu boletim e na tela, conforme nossos/as novas/os Bispos e Bispas nos 
conduzem. 
 

Nós somos o povo de Deus. 
Uma nação santa, um sacerdócio real 
A própria comunidade amada de Deus. 
Nós respondemos ao chamado 
Para proclamar o amor inclusivo de Deus 
Para fazer o trabalho da justiça 
Para nos transformar 
Enquanto transformamos o mundo. 
Cecilia: no poder e no nome de tudo que é sagrado. Amém.  

 
  

 
Música Hallelujah Anyway Conjunto Gospel 

(De Todo Modo, Aleluia) Resurrection MCC 
Houston, Texas, EUA 
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