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Resumo

Uma Visão Geral da Equipe de Liderança Executiva - 
Declaração e síntese da Moderadora

2020 foi um ano de transições para a ICM de várias maneiras. Em  
primeiro lugar, nossa moderadora recém-eleita foi capaz de implementar 
sua própria visão para a reestruturação da equipe e desenvolver os  
recursos e infraestrutura necessária para melhor apoiar a missão geral da 
ICM. Em segundo lugar, surgiu uma pandemia global que mudou tudo  
o pensávamos saber sobre a “vida” e a “igreja” como de costume; também 
nos apresentou necessidades novas e urgentes no mundo que éramos 
obrigados a enfrentar/entender. Em meio a essas mudanças e mudanças 
globais significativas, a ICM obteve um progresso incrível este ano.  
Existem algumas coisas importantes que queremos compartilhar e 
comemorar juntos, incluindo formas importantes pelas quais toda nossa 
organização avançou para viver nossos valores essenciais.



1.  Focamos na equipe(staff)/reestruturação organizacional e  
implementação (ou seja, grandes transições denominacionais sem efeitos adversos em  
nossa capacidade de servir à Fraternidade de ICM), bem como a reestruturação da  
confiança e do relacionamento entre as nossas igrejas e suas lideranças. A Junta de 
Governo, em particular, focou nisso como uma meta este ano e passou muito tempo tentando 
ser transparente sobre finanças, definição de metas, processos e etc. 

2.   Experimentamos  estabilidade financeira e abundância em uma época de 
depressão econômica global. Estamos “no azul” (o que é bom), pois temos receitas maiores e 
despesas menores do que o projetado. Também levantamos fundos adicionais (mais de U$100 
mil) para estabelecer nosso primeiro fundo de doação e para promover ações imediatas que são 
cruciais para cumprir nossa missão no mundo. Além disso, agora estamos atualizados e  
afirmados/aprovados em todas as Auditorias Financeiras (esta tem sido uma meta há muitos 
anos e agora a alcançamos).  

3.   Desenvolvemos um trabalho específico e mensurável para abordar o racismo e a 
igualdade racial dentro da ICM e em todo o mundo. Levantamos fundos para apoiar 
o treinamento contínuo e mudança organizacional. Educação e ação para enfrentar o racis-
mo ocorreram em toda organização (congregações, lideranças comunitárias, funcionários da 
ICM, Junta de Governo, Conselho de Bispas/Bispos).  Uma comissão foi estabelecida para fazer 
recomendações de mudança.  

4.  Produzimos e fornecemos novos recursos e suporte para igrejas e lideranças 
em uma época em que eram e estão sendo levados a níveis sem precedentes de adaptação para 
atender às necessidades do mundo..  

5.  Estabelecemos uma nova presença online para ICM que incorpora valores e 
aspirações, e atrai aquelas pessoas que mais precisam do ministério.

 

Consulte as páginas a seguir para obter mais informações,  
organizadas por nossos Valores Fundamentais.
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INCLUSãO
O amor é nosso maior valor moral e resistir à 
exclusão é o foco principal de nosso ministério. 
Queremos continuar a ser os condutores de 
uma fé onde todos estão incluídos na família 
de Deus e onde todas as partes do nosso ser são  
bem-vindas à mesa de Deus.

Justiça e equidade racial 
 
A ICM está avançando ainda mais em nosso compromisso de ser uma organização anti-racis-
ta. Conduzimos o treinamento intencional da equipe por meio de um desafio anti-racismo de 
21 dias em que a equipe participou (incluindo educação, conscientização e ação). Arrecadamos 
pouco menos de US $ 50 mil para apoiar o trabalho contínuo da ICM nessa área. Como parte 
disso, financiamos um treinamento de um dia (facilitado por especialistas) que reuniu a equipe 
da ICM, a liderança sênior, o Conselho de Bispas/Bispos, a Junta de Governo e as/os Comissári-
os no Caminho da Cura e Reconciliação --- uma conversa colaborativa sem precedentes so-
bre justiça e equidade racial. E, talvez mais notavelmente, a Comissão de Caminhos de Cura e 
Reconciliação, iniciada por sua Conferência Geral, começou e avançou seu trabalho para nos 
ajudar a nos tornarmos mais equitativos racialmente, justos e diversos. Isso não era apenas uma 
prioridade para nós como organização, era também uma prioridade e uma grande área de foco 
para muitas de nossas igrejas locais que eram líderes em suas próprias comunidades em protesto, 
participando de conversas na comunidade e sugerindo mudanças de política.

Mudando para a verdadeira identidade global
Há muito tempo é um desafio para a MCC incorporar verdadeiramente nossos ideais de ser  
uma irmandade global. A tradução de idiomas (um padrão mínimo) tem sido uma luta  
constante. Este ano, fizemos algum progresso, pois tivemos webinars em vários idiomas /  
contextos que foram bem atendidos por pessoas de diversas origens / nações. Além disso, no 
lançamento de nosso novo site com base no visitante (www.visitmccchurch.com), é muito claro, 
tanto nos idiomas quanto nas representações, que somos um movimento global e que a  
sabedoria vem de todos os setores de nossa comunidade. Além disso, em todos os nossos  
esforços denominacionais, há mais engajamento de pessoas ao redor do mundo e de vários  
segmentos marginalizados de nossa comunidade.



Estabelecimento de novas comunidades e oportunidades para conex-
ões multinacionais e multilíngues.
Temos três novas comunidades online em Italiano, Espanhol e Inglês para quem não tem acesso 
a uma comunidade local da ICM. Isso fornece um recurso necessário, comunidade e ponto de 
conexão para muitas pessoas. Estamos procurando outro em língua de sinais americana (ASL) 
que esperamos revelar em 2021.

Oferecendo espaço para pessoas de herança africana se reunirem 
para apoio mútuo. Membros de nossa equipe criaram espaço e facilitaram reuniões para 
aqueles de herança africana nos Estados Unidos para se encontrarem, compartilharem e en-
corajarem uns aos outros em um momento de agitação racial que não vivenciamos há mais de 
50 anos (pelo menos) neste nível.

PAD Brasil Pessoas Afrodescendentes –  
Retiro Nacional das Igrejas da Comunidade Metropolitana do Brasil 2019.

Nossas Lideranças Emergentes da Igreja tiveram reunião regular de equipe. Momentos de troca de ideias, compartilhamen-
to e apoio. Na reunião de zoom da foto acima, a moderadora Cecília Eggleston foi convidada a compartilhar seus sonhos 
e visão. Esses líderes também compartilharam sua esperança pela ICM sob sua direção e liderança. Na foto: Rev. Emily 
Worman - Igreja em Progresso MCC na Nova Zelândia, Pastor Michael Masaganda - MCC Marikina, Filipinas e Pastor Paul 
Baylis - Christ for All Ministries,Joanesburgo, África do Sul.



COMUNIDADE

Oferecer uma comunidade segura e aberta para as pessoas 
adorarem, aprenderem e crescerem em sua fé é nosso desejo 
profundo. Temos o compromisso de equipar a nós mesmos e 
uns aos outros para fazer a obra que Deus nos chamou para 
fazer no mundo.

Webinars para lideranças enquanto eles tentavam tomar decisões sobre como se  
reunir, como fornecer serviços essenciais e como / quando avaliar quando (e como) pode ser 
seguro se reunir fisicamente.

Conversas Teológicas que nos ajudaram a fundamentar nossa tomada de decisão nos 
valores centrais e princípios teológicos de nossa fé e em nossos compromissos com a justiça.
 
Vários pontos de conexão para pessoas em toda a ICM, incluindo hora do chá com a 
equipe de desenvolvimento da comunidade (semanal), tempo de oração e reflexão da  
moderadora (semanal), nutrição espiritual fornecida duas vezes por mês pelo Conselho de  
Bispas e Bispos e encontros sociais para fiéis e consistentes líderes e apoiadores da ICM.

Isso tem sido reconhecidamente um desafio em 2020 devido ao COVID-19 e ao 
distanciamento / isolamento social em todo o mundo. A ICM enfrentou o desafio 
de oferecer (a) recursos às comunidades locais que estão tentando atender às 
necessidades imediatas de suas congregações, (b) recursos para líderes  
religiosos e pastorais que estão tendo que se adaptar rapidamente a uma nova 
forma de “ser” e “oferta” de igreja, e (c) cuidado pastoral para nossos líderes, 
igrejas e membros individuais da ICM enquanto experimentam ansiedade,  
tristeza, perda e confusão ao mesmo tempo que tentam servir ao mundo.  
Como alguns exemplos, fornecemos:



Um Culto Memorial Global, organizado pelo Conselho de Bispas/Bispos, que abrangeu 
o mundo e vários fusos horários para oferecer espaço para reconhecer e lamentar aqueles que 
perdemos para COVID-19.

Um Concerto de Natal Global que se estendeu por todo o mundo e todos os fusos 
horários para oferecer alegria, encorajamento e recursos para pessoas e igrejas que não podiam 
celebrar este feriado da maneira que estavam acostumados. Este também foi um recurso tangível 
para as igrejas locais usarem como quisessem.

Novos grupos de desenvolvimento para capelães, lideranças pastorais leigas e  
lideranças de igrejas emergentes se reunirem para obter apoio, inovação e comunidade. Isso  
inclui hospedar discussões teológicas abordando recortes africanos e ajudar a abordar as  
barreiras tecnológicas.

A formação e implementação da Comissão da Conferência Geral para ajudar a  
todos nós a repensar quem somos juntes e o que as Conferências Gerais deveriam ser para  
honrar todos os nossos valores. As sessões de sonho foram realizadas para vários grupos e em 
todos os fusos horários. 

Nossas Redes ICM estão sendo apoiadas, engajadas e repensadas (de dentro) à medida que 
buscam viver ainda mais plenamente em sua função de conectar e criar comunidades para  
ICMers em todo o mundo.

Aumento/aprimoramento da Comunicação para ICM. Iniciamos novas maneiras 
de nos conectarmos com a ICM por meio de nossas campanhas de e-mail e mídia social, bem 
como webinars e grupos de apoio de colegas. Novos pontos de conexão, recursos e  
oportunidades de engajamento têm sido oferecidos a cada semana - e com conteúdo que é  
relevante para a atual / nova luta que todos nós estamos enfrentando.

O Conselho de Bispas/Bispos atualizou nosso estatuto para filiação à igreja, 
que será apresentado à Conferência Geral, para se alinhar mais de perto e refletir nossas atuais 
realidades globais. Eles também revisaram e fizeram sugestões para mudanças em nosso  
Processo Judiciário.

O Conselho de Bispas/Bispos e a equipe da ICM oram regular e rotineiramente por nossas 
comunidades ICM ao redor do mundo, apresentando nome e circunstância.  
Entendemos que isso é de vital importância e faz parte do desenvolvimento de  
comunidades espirituais 



TRANSFORMAÇÃO  
ESPIRITUAL

Oferecer uma mensagem de libertação do ambiente 
religioso opressor de nossos dias ou para aqueles que 
experimentam Deus pela primeira vez é o que orienta 
nosso ministério. Acreditamos que quando as pessoas 
são convidadas a experimentar Deus por meio da vida 
e ministério de Cristo, vidas serão transformadas. 

Nossas igrejas e congregações da ICM têm sido inovadoras e criativas ao oferecer 
recursos e oportunidades de conexão com pessoas em todo o mundo.

A equipe da MCC coordenou e forneceu recursos para a Quaresma, Advento, Dia 
Mundial de Combate à AIDS - Dia da Memória do Trans, Natal e outras 
ocasiões… que foram criados por pessoas ao redor do mundo e adequados para uso em todo 
o mundo em vários contextos.

Nosso novo site baseado em visitantes oferece depoimentos inspiradores que compartilham 
histórias de transformação espiritual e convites para que outras  
pessoas venham e vivenciem isso por si mesmas.

www.visitmccchurch.com



O Programa ICM Prosperando no Ministério continua a apoiar clérigos da ICM  
envolvidos em nosso programa de mentoria e a oferecer oportunidades de formação educacional 
/ espiritual para todos. Por meio dessas atividades, sabemos em primeira mão que nossos  
líderes estão passando por transformações que os auxiliam em suas próprias vidas e  
aumentam sua eficácia na liderança.

Nossa Igreja e Equipe de Apoio à Liderança forneceram conexão contínua, recursos 
e apoio para seu trabalho durante os períodos de “transição” para líderes e congregações. 
Muito deste trabalho é sobre o potencial de transformação espiritual.

O Conselho de Bispas/Bispos continuou coordenando o Chamado Semanal à Oração, 
que reúne diversas vozes de toda a ICM para levantar preocupações compartilhadas e nos 
chamar à oração, e fornecer a oração de abertura para as reuniões da Junta de 
Governo.



Nosso trabalho de Justiça Racial encaja claramente se encaixa nesse valor e, embora  
sejamos desafiados com viagens restritas e oportunidades de trabalho profundo e face a face, 
continuamos a envolver isso em vários níveis.

Alcance para mulheres no México e em outras partes da América Latina. 
Essa população sub-representada e mal servida na MCC tem se empenhado em sugerir ideias  
e nos liderar em nossos esforços para sermos mais inclusivos e justos.

Nossas igrejas locais estão fornecendo ainda mais assistência aos necessitados 
em suas comunidades; e conforme eles alcançam a equipe da ICM, eles estão recebendo recursos 
e sendo conectados com outras igrejas fazendo evangelismo semelhante. Nossas igrejas, redes e 
pessoas estão engajadas em vários níveis de ajuda humanitária.

Estamos tentando responder globalmente às principais questões de justiça que afetam  
nosso mundo. O moderador deuo voz imediata a questões urgentes (como o  
cerco ao Capitólio dos Estados Unidos). O Conselho de Anciãos e Moderadores também  
emitiudeclarações sobre várias questões de justiça (ou seja, adaptação ao 
COVID, aumento da violência contra pessoas de ascendência asiática, justiça racial, pobreza, 
imigração, etc.).

Um grupo de líderes abrangendo o Conselho de Bispas/Bispos, várias lideranças de rede e o  
Instituto de Justiça Global foi formado para abordar a proteção da Liberdade  
Religiosa da ICM no que diz respeito à casamento igualitário, diversidade 
familiar, acesso equitativo aos cuidados de saúde e outras questões 
relacionadas.

Trabalhando para falar menos e fazer mais, estamos 
empenhados em resistir às estruturas que oprimem 
as pessoas e estar ao lado daquelas que sofrem sob o 
peso dos sistemas opressores, guiando-nos sempre pelo 
nosso compromisso com os Direitos Humanos Globais

JUSTIÇA



FINANÇAS

Apesar dos inúmeros desafios no mundo (incluindo uma recessão global), este foi um ano muito 
positivo para a ICM, financeiramente. Nossa obrigação para com você é informar com precisão 
e regularidade sobre nossa situação financeira, para que possamos ser os melhores  
administradores dos recursos que você tão generosamente nos deu.

Abaixo está o “Painel” final de 2020. Este é o gráfico que publicamos a cada mês para manter 
os ICMers informados sobre nossos resultados financeiros (números), bem como os destaques 
gerais / itens a serem observados.

Somos gratos à Equipe de Finanças da ICM, à Junta de Governo, à equipe e aos voluntários que 
trabalham tão diligentemente para manter a ICM responsável e transparente sobre nossas  
finanças. 



  POR FIM

Muito Obrigado!
Somos muito gratos ao pessoal da ICM que dá tanto porque você acredita em nosso chamado 
comum. Você compartilha nossos valores fundamentais, sabe em primeira mão o que a ICM 
pode fazer na vida de um indivíduo ou uma comunidade, e você tem parceria conosco para ser  
e fazer melhor. Esperamos que você se sinta orgulhoso do que fez em 2020 - um ano como a 
maioria de nós nunca viu. Em qualquer caso, estamos orgulhosos de você.

Obrigado por seu compromisso, seus dons / talentos e sua generosidade em compartilhá-los 
conosco.

Muitas pessoas em todo o mundo ainda precisam da mensagem da ICM de que cada pessoa é 
sagrada e de  imenso valor, que as pessoas queers são abençoadas e não condenadas, que todas as 
pessoas devem ser livres para fazer seu próprio trabalho para reconciliar fé e sexualidade. Com 
exclusividade, a ICM fornece isso e uma comunidade de apoio para aqueles que mais precisam.

Se você gostaria de nos ajudar a fazer ainda mais, considere se tornar um doador mensal regular 
(em qualquer valor) ao trabalho da ICM globalmente. Chamamos este grupo de apoiadores  
fiéis de Parceiros na esperança, e te receberemos nesse grupo.

www.MCCchurch.com (interno); www.visitmccchurch.com (externo).


