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A missão da Igreja Metodista Unida é fazer discípulos de Jesus Cristo para a
transformação do mundo. Viver essa missão não é possível sem as dezenas de
milhares de clérigos que dedicaram suas vidas à nossa Igreja. Eles fornecem o
link para nossos doze milhões de membros em mais de 125 países, capacitandoos a viver a missão de Deus no mundo.
Para ministrar efetivamente a essa população, nosso clero deve receber as
ferramentas e os recursos necessários para obter sucesso através da educação na
tradição wesleyana. A educação teológica prepara o clero para serem líderes
confiáveis na comunidade e capazes de atender às necessidades espirituais,
sociais e econômicas de nosso mundo.
Apesar da natureza complexa do trabalho realizado pelos pastores, o acesso à
educação teológica varia muito em nossa conexão. Nas conferências centrais,
que incluem África, Europa e Filipinas, obter uma educação teológica pode ser
muito difícil. Alguns dos desafios mais comuns para receber uma educação
teológica nas conferências centrais incluem:
• Os seminários estão muito distantes ou muito caros
• Os seminários lutam para encontrar professores bem treinados e oferecer
recursos da biblioteca nos idiomas necessários
• Cursos de estudo para educação inicial e continuada precisam ser
desenvolvidos
• São necessárias bolsas de estudos para estudos iniciais e de pós-graduação
A Conferência Geral reconheceu a necessidade e aprovou financiamento de
curto prazo para apoio imediato. No entanto, é necessária uma solução a longo
prazo. O método mais econômico e sustentável para fortalecer a educação
teológica nas conferências centrais é um fundo de doações. O Fundo de Doação

para a Educação Teológica nas Conferências Centrais foi criado como uma
solução permanente pelo Conselho dos Bispos. O Fundo de Doação fornecerá
fundos que a Comissão de Educação Teológica da Conferência Central alocará
em apoio a:
• Educação teológica de pastores locais
• Educação teológica dos candidatos ao ministério ordenado
• Educação teológica continuada do clero
• Bolsas para educação teológica (em todos os níveis, incluindo estudos de
pós-graduação)
• Desenvolvimento de infraestrutura para educação teológica (literatura e
outros materiais, bibliotecas, trabalho em rede entre instituições,
intercâmbio de professores, etc.)
• Apoio e promoção de novos caminhos promissores na educação teológica
Este ministério requer um mínimo de $25.000.000. O apoio filantrópico de toda
a denominação é fundamental para criar essa fonte de financiamento sustentável.
O progresso inicial tem sido promissor. As realizações incluem:
• Mais de $3.000.000 foram prometidos ou presenteados com apenas um
punhado de promessas, presentes e subsídios
• Um desafio foi desenvolvido para incentivar a generosidade- presentes de
$100.000 ou mais serão comparados em uma base 1: 4
• Presentes foram recebidos da África, Europa, Filipinas e Estados Unidos,
incluindo presentes de seis dígitos da Europa e África
• Um comitê de campanha internacional incluindo bispos, pastores e leigos
foi recrutado
Para mais informações, visite www.endowftecc.org ou envie um email para
umctheologicaled@endowftecc.org.

