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Amadxs e Libertxs 
Proclamação da Reunião do Nosso Movimento Para Frente  
PoC+Q+T (Pessoas de Cor + Queers + Transexuais) centralizados 
na discussão sobre o futuro da Igreja Metodista Unida (IMU) 
18 de Maio de 2019 - Minneapolis, Minnesota 
assine @ umcSetFree.org  #umcSetFree 
	

	

“E vi um novo céu e uma nova terra... E o que estava assentado sobre o trono disse:  
Eis que faço novas todas as coisas." –  (Apocalipse 21: 1,5) 

	

“Agora, como teólogos da Igreja de Cristo, se temos dificuldade em dizer a verdade, 
deveríamos escolher outra profissão”.  (James H. Cone – A vocação de um teólogo)  

“Jesus Cristo pode ser entendido como Aquele que liberta todos os que são escravizados 
por opressões sistêmicas, incluindo o heterossexismo e a homofobia ...  

o Cristo Libertador é um modelo importante do Cristo Queer”.  
(Patrick Cheng – Do Pecado à Maravilhosa Graça, Descobrindo o Cristo Queer) 

“Deus seria a primeira vítima da teologia, se fosse um fantoche de ideologias 
heterossexuais”. (Marcella Althaus-Reid – De Feminista à Teologia Indecente) 

 

 

Nosso Movimento para Frente – Preâmbulo 

Nós imaginamos uma Igreja vibrante, vivendo o Evangelho e sendo intransigente em 
Jesus e na sua ética de amor, Inclusão Plena e Afirmação. 

Proclamamos a plena libertação das Pessoas de Cor, Queers e Trans (PoC+Q+T : People 
of Color, Queers, Trans) na Igreja Metodista Unida. 

Buscamos uma estrutura que seja interseccional e anticolonial em função da justiça 
social e do desmantelamento da supremacia branca, da heteronormatividade-
cisgênero, e do patriarcado. Declaramos que não pode haver comprometimento de 
Inclusão Plena em nenhuma forma. 

Nós somos o povo da Páscoa e, durante este Pentecostes, estamos comprometidos com 
um futuro divino libertador. Nós experimentamos a morte de uma denominação, que foi 
crucificada pela Sessão Especial da Conferência Geral (realizada em fevereiro de 2019). 
O Metodismo Unido, como conhecíamos, está morto. Encharcados em lágrimas, mas 
banhados na graça, durante semanas nos perguntamos e esperamos, como se 
estivéssemos no espaço intermediário do Sábado Santo [esperando o domingo da 
ressurreição]. Seguros em nossa fé, esperamos que a ressurreição venha e a vida irrompa 
de novo e de novo. 

Hoje nos alegramos, porque o espírito da ressurreição está sobre nós assim como em 
Pentecostes. O Espírito Santo está se movendo, iluminando nossos corações e revelando 
uma nova expressão do Metodismo. É para essa nova e dinâmica expressão que somos 
chamados. Devemos fazer por nós mesmos o que nem o Conselho Judicial, nem o 
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Conselho de Bispos, nem qualquer outra parte da instituição faria: declaramos que o 
único caminho a seguir é a liberação plena de cristãos PoC+Q+T (Pessoas de Cor, 
Queers e Trans). 

O Espírito Santo tem sido derramado, e nós não somos mais prisioneiros de sistemas 
injustos em nossa denominação que oprimem e crucificam corpos marginalizados. 
Repetidas vezes, esses sistemas não cumprem as regras do Caminho Wesleyano – eles 
sempre quebraram a primeira regra sobre não causar danos. Essa traição do metodismo 
catalisa o desmoronar da Igreja Metodista Unida (IMU). À medida que a conexão 
desaba já não nos contentamos mais com migalhas. 

O Evangelho de Jesus Cristo não pode ser comprometido. O Jesus de Nazaré – pobre, de 
cor, pregador itinerante do primeiro século na Palestina, dominada pelo Império Romano 
– ele conseguiu incorporar o amor incondicional e a solidariedade total para com os 
marginalizados. Seu ministério público cumpriu a palavra profética de Isaías em relação 
aos pobres, os de coração quebrantado, e oprimidos. Firmes nesta tradição, nós 
declaramos o “Ano do Favor do Libertador”. A igreja emergente celebra, e não apenas 
tolera as pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queers, Trans) como amadas por Deus,  

Pessoas PoC+Q+T são criadas à Imago Dei, à imagem de um Deus amoroso que 
declarou que a criação é “boa”. As pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queers e Trans) 
são presentes de Deus para a vida da Igreja e não pode haver qualquer tipo de 
concessão para aqueles que se opõem à Inclusão Plena dessas pessoas na vida da 
Igreja Metodista Unida. 

A maior ameaça à Liberação Queer (Queer é uma palavra usada para designar 
Lesbicas, Gays, Bisexuais, Queer, Trans, Intersex +) é o centrismo e não o 
conservadorismo. Embora não fosse um separatista ou anarquista, Jesus certamente foi 
um radical - não um centrista convencional. Prova disso é a exigência significante de 
sacrifício que ele fez aos seus discípulos (Mateus 19: 16-30; Marcos 10: 17-31; Lucas 18: 18-
30). A moderação é o processo que condiciona os marginalizados a se conformarem 
com a situação e se contentarem com migalhas. Nossa grande pedra de tropeço é o 
moderado que é mais dedicado à "unidade da Igreja" do que à justiça (Rev. Dr. Martin 
Luther King, Jr., "Carta de uma Cadeia de Birmingham"). Como uma expressão 
emergente da Igreja, fiel à revelação da Igreja triunfante, nós lançamos das nossas 
bocas tais visões mornas de moderação (Apocalipse 3:16). 

Como liberacionistas – aqueles que lutam pela liberação coletiva das pessoas PoC+Q+T 
(Pessoas de Cor, Queers e Trans) – rejeitamos o gradualismo e o incrementalismo. 
Declaramos que o termo “progressista” é inadequado para este momento – o 
progressista é relativo; a liberação é absoluta. O progressista participa do gradualismo 
que sussurra: "Fique contente, porque as coisas estão melhores hoje do que ontem". 

Ser PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queers, Trans) e estar em solidariedade radical – é ser 
inconformado e não cúmplice da injustiça. Nós reivindicamos Queerness (O ser 
diferente) primeiramente como identidade evangélica e ética, e não apenas uma 
orientação sexual. Queer é uma relação com status quo que rejeita a normalização das 
práticas de danos espirituais e morais causadas às pessoas mais vulneráveis socialmente 
em nossa Igreja. A Liberação Cristã Queer nutre relações globais relacionadas à justiça, 
ao desenvolvimento humano e à dignidade para aqueles que sistematicamente foram 
negados.  
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Queerness está profundamente enraizado no testemunho bíblico do próprio Jesus de 
Nazaré, que não foi cúmplice, nem conformado, nem convencional e tão pouco 
complacente. O ato de Queerificar é derrubar as mesas do delito, assim como o Jesus 
enfurecido enfrentou a usura e derrubou as mesas dos cambistas. Como cristãos 
wesleyanos, buscamos o empenho Cristão Queer em espalhar santidade bíblica por 
toda a terra. 

Nosso compromisso primário, como cristãos batizados, é a plenitude do Evangelho e a 
mudança libertadora, e não a preservação denominacional. Apesar de não nos 
regozijarmos na separação, não sacrificaremos as pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, 
Queer, Trans) no altar idólatra da “unidade da Igreja”. Expressões emergentes do 
Metodismo não podem começar com coalizões que preservam e institucionalizam a 
opressão sob o disfarce de “consciência,” “metodismo de grande tenda,” “ministério 
contextual,” “liberdade religiosa” e “tolerância a todos os pontos de vista.” Precisamos 
de algo inteiramente novo. 

Guiados pelo Espírito Santo, procuramos criar uma expressão de Metodismo que seja 
plena em Cristo e centralize as vozes das pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer e 
Trans) e suas experiências de vida em uma Igreja vibrante e nova, onde há pleno acesso 
e inclusão à membresia, à liderança, à ordenação, e onde as uniões sagradas sejam a 
regra e não a exceção. 

Durante este tempo de muitas incertezas, reconhecemos as tensões em nosso meio. Há 
uma grande urgência em definirmos claramente nossos compromissos e visão 
compartilhada. Urge definirmos claramente nossos compromissos e visão comum. Já 
passou da hora da Igreja viver seus votos batismais para resistir ao mal, à injustiça e à 
opressão em quaisquer formas que elas se apresentarem. Somos chamados, então, a 
aprender com a sabedoria adquirida no nosso passado, para que possamos fazer Nosso 
Movimento Para Frente, avançando, discernindo e criando novos e revitalizados 
movimentos e Igreja. 

Imaginamos uma Igreja vibrante comprometida com o evangelho e intransigente 
quanto à ética do amor de Jesus para Inclusão Plena. Somos liberacionistas que 
intencionalmente centralizam as vozes e experiências das pessoas PoC+T+Q (Pessoas de 
Cor, Queer, Trans). Nós resistimos ativamente à supremacia branca, ao heterossexismo, 
ao sexíssimo, ao patriarcado, à transfobia, à xenofobia, ao poderismo (ableism), ao 
colonialismo, ao classismo e ao estabelimentismo. Nós escolhemos não apoiar a 
instituição do Império. 

Decidimos seguir a Cristo nas margens - e não voltaremos atrás. 
 

Nossa Visão  

Deus é amor, e Jesus Cristo liberta os oprimidos para a vida de amor abundante – isto é 
Evangelho, Boas Novas!  

De fato, o Evangelho é uma Boa Nova, e a história de Deus derruba os poderosos de 
seus tronos e eleva os humildes. A história de Deus é a nossa história - uma história que 
ainda está sendo escrita - e estamos escrevendo essa história juntos. Ao viver este 
Evangelho, a Igreja que segue Jesus Cristo é chamada as margens para estar 
empenhadas as causas dos marginalizados. A Igreja é chamada a trazer o centro para  
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seu verdadeiro lugar—as margens com Cristo. 

Nós, do Nosso Movimento Para Frente (OUR MOVEMENT FORWARD) somos uma 
cooperativa de cristãos Metodistas Unidos comissionados para se empenharem em 
promover a liberação de PoC+Q+T (Pessoas de Cor + Queer + Trans/Transgêneros), 
através de uma estrutura interseccional, incorporada, e anti-colonial. Sonhamos com 
uma Igreja justa e amorosa—que seja relevante, crescente, fervorosa pelo poder do 
Espírito Santo, vivificante e transformadora do mundo. Nossa paixão pela justiça só é 
superada pela nossa esperança em Jesus Cristo. E como pessoas de fé, proclamamos 
que a Boa Nova de Jesus Cristo é para todos. 

PoC+Q+T (Pessoas de Cor + Queer + Trans/Transgêneros) sempre estiveram à margem do 
mundo e, portanto, foram fundamentais para o Reino (kin-dom) de Deus. O passado, o 
presente e o futuro da Igreja dependem inequivocamente da liderança destas pessoas, 
quer os centros de poder humano reconheçam essa verdade ou não.  

O fracasso atual da Igreja não é em afirmar pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer, 
Trans), mas sim, negar sistemicamente o próprio Jesus, o libertador camponês, de cor. 
Além disso, a Igreja denega a realidade que Deus está trabalhando entre e por meio de 
PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer, Trans), que já são parte integral da vida da Igreja. 
Cabe aos opressores decidir se eles se unirão ao trabalho do Reino de Deus (kin-dom), 
ou se sacrificarão suas almas em nome de uma falsa união. Assim sendo, convocamos a 
Igreja para ser transformada pelo ministério e liderança de pessoas PoC+Q+T (Pessoas de 
Cor, Queer, Trans).  

Como amados de Deus, criados santos e sagrados à sua imagem, recebemos a 
liberdade como direito divino que nos foi dado desde o nascimento. A Divindade habita 
em nossa carne e em nossos ossos, e a divindade deleita-se em quem é “outro”, 
diferente, estranho, considerado ilegal, incompatível, ou até mesmo indignos. Graças a 
Deus, o Jesus de Nazaré, a Palavra encarnada de Deus, manifestou sobre nós GRAÇA 
sobre GRAÇA.  

Ansiamos por ser uma Igreja cheia de graça que incorpore o amor e busque 
implacavelmente e sem hesitar a justiça e a igualdade social. Nosso papel é tornar o 
futuro de fé irresistível, por isso Nosso Movimento Para Frente (OUR MOVEMENT FORWARD) 
está criando e moldando um caminho de florescimento coletivo, justiça interseccional, 
cura transformadora, e de amor libertador. 

 

Nossos Principais Valores 

• Visão Teologicamente Profética – Abraçando uma visão teologicamente profética, 
não permaneceremos em silêncio ou seremos cúmplices da adversidade e do 
mal; em vez disso, vamos denunciar o profano para que possamos viver em um 
lugar integralmente sagrado. 

• Justiça interseccional – Chamamos a atenção para a natureza interligada da 
opressão sistêmica e os modos como a vida nas interseções moldam as realidades 
dos mais marginalizados entre nós. Seguindo em frente, buscamos uma nova 
expressão de Metodismo que esteja/seja com e não “sobre” aqueles, que estão às 
margens. 
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• Solidariedade Radical – Destacamos a solidariedade total como um modo de 
estar em comunhão uns com os outros – algo que representa nossa realidade 
ressurreta e compartilhada. A Solidariedade Radical é uma responsabilidade 
enraizada em nossa conexão mútua e interdependência. Da mesma forma que 
Jesus entregou sua vida pela nossa, somos chamados a dar a vida por nossos 
irmandade espiritual. A Solidariedade Radical exige que os que vivem no centro 
privilegiado se movam com júbilo para as margens. 

• Comunidade Amada – Valorizamos uma comunidade amada que busca a 
liberação em sua visão, estruturas e processos, mas principalmente em nossos 
relacionamentos uns com os outros. Reconhecemos nossas próprias imperfeições e 
sabemos que cometeremos falhas nas visões compartilhadas que buscamos co- 
criar para o Reino de Deus (kin-dom). Nossa visão é de uma “esperança baseada 
na realidade” enraizada na ressurreição de Jesus Cristo. 

 

Nossos Não-Negociáveis 

• Não comprometeremos a liberação Queer ou a inclusão e afirmação completa 
das pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer, Trans) de qualquer forma. Essa 
postura não negociável inclui cessar todas as proibições, penalidades e 
julgamentos eclesiásticos relacionados ao gênero e identidade de gênero, 
expressão sexual, casamentos e uniões sagradas. 

• Não consentiremos a políticas institucionais que resguardem a discriminação de 
pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer e Trans). Não pode haver focos de 
injustiça na Igreja, e a Igreja não deve discriminar contra os seus. 

• Com o propósito de fortalecer nossa fé e compromisso com a justiça que é 
wesleyana e libertadora—Imploramos ao Movimento Para Frente que reconheça 
as dores e danos causados às pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer e Trans), 
aos indígenas e às mulheres de terras colonizadas. 

• Rejeitaremos as coalizões pré-Conferência Geral de 2019, tendo este momento 
como o ponto de partida para fazermos algo novo. Entendemos que as coalizões 
que não possuem um conjunto claro de princípios de liberação preservam o status 
quo (status de conformidade) e servem como protetoras das instituições existentes, 
que até então têm falhado conosco. 

 

Nossos Compromissos 

• Comprometemos-nos a desmantelar a opressão externa e internalizada na 
comunhão entre as pessoas PoC+Q+T (Pessoas de Cor, Queer e Trans) e seus 
aliados. Ansiamos por uma teologia de inclusão unificada, libertadora e inspirada 
em Wesley, que reconheça que somos criação divina e espiritualmente dotados 
com o fruto do Espírito. A proclamação da verdade em amor e ações pode 
fomentar uma teologia compartilhada de inclusão e afirmação. 

• Comprometemo-nos com a responsabilidade mútua, a solidariedade radical e o 
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desmantelamento de estruturas hierárquicas. Estrutura organizacional é importante 
e necessária para a igreja emergente. Independentemente do status de clérigos 
ou leigos, nós resguardaremos aos nossos votos batismais para resistir ao mal, à 
injustiça e à opressão em todas as formas que ela se apresentar, e cobraremos o 
mesmos uns dos outros. 

• Comprometemo-nos com padrões doutrinários e tarefas ministeriais que realmente 
incorporem uma teologia de liberação. Por quase cinquenta anos, vimos como a 
linguagem da incompatibilidade saqueou o sustento espiritual e econômico de 
muitos, resultando em ordenação deferida, exclusão da vida congregacional e a 
relutância em celebrar os valores sagrados de todas as uniões amorosas e 
consentidas. Nós imaginamos uma igreja emergente que defende uma teologia 
da inclusão e resiste a teologias e doutrinas que promovem a intolerância e a 
exclusão. 

• Comprometemo-nos com a construção de relacionamentos que transformem as 
hierarquias tradicionais de poder em redes radicais de poder relacional. 
Confiamos na autoridade transformadora do Espírito Santo para nos conduzir e 
atuar em nosso meio. 

 

Próximos Passos 

• Compartilhe esta Proclamação em todas as suas redes – Isso é trabalho de 
movimento. 

• Junte-se ao UM-Forward.org como uma maneira de promover a Proclamação e os 
Princípios do Nosso Movimento Para Frente. Organizações são mecanismos 
necessários para ampliar a voz do movimento. 

• Compartilhe esta Proclamação com sua congregação e convide outras pessoas 
para lerem, refletirem e agirem. 

• Participar de um seminário on-line em dois meses. Somos aprendizes ao longo da 
vida e agentes de mudança. 

• Reúnam-se para a Cúpula do Nosso Movimento Para Frente (OMF) em 2020. Todos 
nós deveremos estar juntos na mesma sala assim que possível. 

 

 

 

 


