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África/Europa/Filipinas, 

                                          FUNDO DE DOTAÇÃO - PRINCIPAIS ÁREAS DO PROGRAMA 

 

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. 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, porque 

os seminários estão muito distantes ou muito caros; os seminários lutam para 

encontrar professores bem treinados e oferecer recursos de biblioteca nos idiomas 

necessários. Estudos para educação inicial e continuada precisam ser 

desenvolvidos, e são necessárias bolsas de estudos para estudos iniciais e de pós-

graduação. 

O Fundo de Doação para a Educação Teológica nas Conferências Centrais foi 

criado pelo Conselho dos Bispos para apoio eficiente e sustentável a esses 

desafios. O Fundo de Doação se concentrará nas quatro áreas principais do 

programa descritas abaixo para garantir que uma educação, enraizada na tradição 

wesleyana, seja acessível a todos que buscam liderar nossa Igreja. 

Novos caminhos na educação teológica 

Nas conferências centrais, temos uma oportunidade única de inovar nossa 

abordagem à educação teológica. Parcialmente por necessidade devido a barreiras 

financeiras, geográficas e linguísticas e parcialmente porque existem novas 

tecnologias, novos modelos podem ser projetados e implementados para oferecer 



soluções em regiões onde a obtenção de uma educação teológica atualmente é 

uma grande dificuldade. 

O financiamento de novos caminhos na educação teológica promoverá avenidas 

novas e inovadoras da educação teológica, incluindo o uso da tecnologia digital 

para materiais de recursos, programas e construção de capacidade humana. Muito 

parecido com a e-Academia Metodista de grande sucesso para todas as igrejas 

metodistas da Europa, existem oportunidades para aproveitar os pontos fortes 

atuais da rede entre seminários, fornecer possibilidades ricas de uma 

aprendizagem online, desenvolver recursos wesleyanos na Biblioteca Digital 

Global e usar leitores eletrônicos em áreas remotas. 

Impacto: a cada ano, $350.000 ou mais estarão disponíveis para novas 

inovações. 

Para atender a essa necessidade, um mínimo de $7.000.000 será angariado por 

meio da Campanha do Fundo de Doações. 

Bolsas de Estudo 

Seja participando de programas no local ou online, o apoio financeiro costuma ser 

o fator decisivo para permitir que as igrejas nas conferências centrais enviem 

candidatos talentosos para estudos teológicos. Por meio do Fundo de Doação, 

serão fornecidas bolsas de estudo para treinamento no local e online para todos os 

níveis da educação teológica, incluindo educação teológica básica, de graduação e 

pós-graduação. Será dada preferência a pessoas em cursos de estudo para pastores 

locais, pessoas treinando para o ministério ordenado e pessoas em estudos de pós-

graduação. 

Impacto: a cada ano, $600.000 ou mais estarão disponíveis para bolsas de estudo, 

o equivalente a, por exemplo: 

▪ 150 bolsas de estudo no local ou online $4.000 cada, ou 

▪ 300 bolsas de educação continuada a $2.000 cada, ou 

▪ 600 bolsas de viagem para participar de seminários em bloco de $1.000 

cada. 

Para atender a essa necessidade, um mínimo de $12.000.000 será levantado por 

meio da Campanha do Fundo de Doações. Estão disponíveis oportunidades para 

designar uma bolsa em honra ou memória de alguém. 

Capacidade Humana 



Identificar, treinar, apoiar e fornecer educação continua para nosso corpo docente 

são atividades críticas em nosso esforço para aprimorar a educação teológica nas 

conferências centrais. 

Por meio do Fundo de Doação, estarão disponíveis fundos para desenvolver a 

capacidade humana de oferecer educação teológica, incluindo desenvolvimento 

de faculdades, intercâmbio de faculdades e associações de escolas teológicas. 

Os programas facilitarão a compartilha das melhores práticas entre professores de 

todo o mundo e podem incluir programas de bolsas de estudo, séries de palestras 

e outras oportunidades de reunir professores para educação continua e 

compartilha de idéias. 

Impacto: a cada ano, $150.000 ou mais estarão disponíveis para capacidade 

humana. 

Para atender a essa necessidade, um mínimo de $3.000.000 será angariado por 

meio da Campanha do Fundo de Doações. 

Recurso Material  

O recurso material, traduzido para o idioma apropriado, é uma necessidade crítica 

nas conferências centrais. 

Os estudantes nas conferências centrais geralmente precisam viajar para um país 

diferente e aprender um novo idioma para receber uma educação teológica 

Metodista Unida. Os seminários lutam para equipar suas bibliotecas com os 

textos necessários e geralmente precisam de material de apoio em idiomas 

adicionais para atender à população estudantil. 

Os fundos estarão disponíveis para: 

▪ Desenvolvimento de literatura e outro material de recurso 

▪ Tradução de literatura e outro material de recurso 

▪ Bibliotecas 

▪ Recursos de educação continuada 

Impacto: a cada ano, $150.000 ou mais estarão disponíveis para materiais de 

recursos. 

Para atender a essa necessidade, um mínimo de $3.000.000 será angariado por 

meio da Campanha do Fundo de Doações. 



A melhoria nessas quatro áreas principais do programa ajudará a garantir que 

nossos líderes e futuros líderes estejam equipados para a natureza complexa de 

seus papéis e resultará em mais oportunidades de apoio à nossa missão de fazer 

discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 

 

O Fundo de Doação para Educação Teológica nas Conferências Centrais - em 

cooperação com a Comissão de Educação Teológica da Conferência Central (ver 

o Livro da Disciplina 2012 ¶ 817) - orgulha-se de permitir um apoio sustentável à 

educação teológica nas conferências centrais através das quatro áreas principais 

do programa acima. 

Para mais informações, visite www.endowftecc.org ou envie um email para 

umctheologicaled@endowftecc.org.   


