IGREJA EVANGÉLICA METODISTA PORTUGUESA
COMUNICADO DO SÍNODO METODISTA 2012
A Igreja Evangélica Metodista Portuguesa reuniu em Sínodo ordinário, nas instalações da igreja Metodista na cidade
de Braga, entre os dias vinte e vinte e dois de Abril, tendo-se registado uma boa participação dos órgãos constitutivos
da Igreja, e dos representantes de todas as suas comunidades. Este ano, e pela primeira vez, a condução do Sínodo foi
partilhada entre o Bispo Sifredo Teixeira e a irmã Aida Aranha que foi eleita para fazer parte da Mesa do Sínodo
juntamente com a irmã Ana Paula que secretariou.
A Igreja Metodista incluiu este Sínodo nas celebrações do centenário da igreja Metodista de Braga, dando graças a
Deus pelo testemunho profícuo desta comunidade em prol do Evangelho.
Vários foram os convidados que tomaram a palavra para saudar o Sínodo. O Rev. Peter Clark, representante da Igreja
Metodista da Grã-Bretanha; o Dr. David Valente, Presidente da Igreja Presbiteriana; o Rev. José Jorge Pina Cabral,
representante da Igreja Lusitana; e o Diácono Peter Eseile, representante da Igreja Evangélica Alemã do Porto. Foram
igualmente recebidas saudações do Bispo Emérito, Ireneu Cunha, do Secretário-geral da Sociedade Bíblica, Dr.
Timóteo Cavaco, e do Presidente da Aliança Evangélica, Pastor Jorge Humberto.
O tema do Sínodo, “Escolhei hoje a quem quereis servir” (Josué 24:15), apresentado pelo orador, Rev. Emanuel
Dinis, foi motivo de grande inspiração. Com base no texto de Êxodo 32, 1-10, falou da propensão do ser humano para
buscar sempre algum tipo de ídolo desviando-se do Deus vivo. A partir de um quadro de Pierre Assemat, artista
plástico que faz uma leitura atualizada e irónica dos textos bíblicos com vista à reflexão crítica, fomos conduzidos a
examinar os valores dominantes na sociedade secularizada dos nossos dias e da escolha que temos de fazer, pessoal e
como Igreja, remando contra a maré e partilhando o exemplo de Jesus numa lógica de serviço e não de poder.
O Culto oficial realizado no Domingo, dia 22, no templo da igreja de Braga foi uma ocasião para uma enriquecedora
experiência espiritual. Foi mais uma oportunidade de celebrar e dar graças a Deus pelos 100 anos da igreja local,
criada após a conquista da liberdade religiosa com a implantação da I República. No uso da palavra, como pregador
convidado, o Rev. Peter Clark exortou os presentes à partilha da experiência da fé na ação, numa perspetiva de
continuidade histórica das missões e da dimensão de movimento que caracteriza o povo metodista. Lembrou como
este movimento esteve na primeira linha da abolição da escravatura, em nome da dignidade humana, reformando
mentalidades e dando expressão concreta aos valores do Evangelho e do humanismo cristão.
O relatório do Bispo, apresentado logo após a abertura dos trabalhos, expressou a intensa atividade do ministério
episcopal tendo merecido o reconhecimento sentido de todos os presentes. Foi sublinhado o que de melhor vai
acontecendo na vida da Igreja, demonstração inequívoca da ação permanente do Espírito Santo e o desejo de uma
contínua abertura e atualização das expressões de fé num quadro de modernidade.
A solidariedade institucional da Igreja teve um lugar próprio nos trabalhos do Sínodo. De destacar o testemunho de
colaboradoras referindo o bom espírito de trabalho e acolhimento que caracterizam este serviço à comunidade, sem
qualquer tipo de descriminação religiosa, racial ou outra.
Em relação às contas, o ano de 2011 terminou com um resultado ligeiramente negativo. Prevaleceu uma atitude de fé
e confiança no futuro da Igreja, apesar da crise que todos atravessamos, com consequências visíveis no interior das
nossas comunidades. No entanto, visando a caminhada para uma autonomia real, o Sínodo exorta as igrejas a
avançarem no esforço de alcançarem os objetivos de média de presenças nos cultos e de contribuições, para que seja
possível dar continuidade a esta prioridade.
Sobre a caminhada para a unidade com a Igreja Presbiteriana foi dada a informação que está em curso o estudo,
debate e melhoramento do texto do “Pacto de Unidade”, reforçando-se o desejo de que o mesmo seja refletido por
todos para futura apresentação aos Sínodos das duas Igrejas.
O Sínodo também escutou com interesse e unânime aprovação os Relatórios da Comissão Executiva, dos Circuitos e
Regiões, da Federação das Mulheres e do Departamento da Juventude, todos eles reveladores de atividades muito
proveitosas e louváveis para o fortalecimento da vida da Igreja.
Dando cumprimento à decisão do Sínodo anterior, foi dada devida consideração à reflexão sobre a vida das
comunidades locais com vista à revitalização das mesmas. Este tempo foi caracterizado por uma profunda abertura de
coração e partilha de experiências transformadoras, quer ao nível comunitário como individual. Sublinha-se o espírito
de conexionalidade e de comunhão de objetivos que caracterizou o conjunto das intervenções e que falam de um
tempo novo, sobre o qual damos graças a Deus. Registou-se o sentimento de que procuraremos continuar a viver na
fidelidade ao Evangelho.
O Sínodo, reunido nas instalações da igreja de Braga, registou com satisfação e gratidão, a elevada qualidade do
acolhimento e serviço prestados pela igreja local, pelo Centro Metodista João Wesley e pela Fundação Valdozende
através do seu pólo em Braga, a “Arca de Noé”. Ficou também registado o agradecimento a todos e todas que
voluntariamente deram do seu tempo com alegria.
O Sínodo regozijou-se com o elevado espírito em que decorreram os trabalhos e espera que o mesmo seja transmitido
às comunidades locais pelos seus representantes a fim de que toda a Igreja Metodista possa renovar-se e crescer em
todas as dimensões da vida Cristã.
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