
 

 

 
 
 
	

VALORES	ESSENCIAIS	DA	ICM	
	

Inclusão	

O	amor	é	o	nosso	maior	valor	moral	e	a	

resistência	à	exclusão	é	o	foco	principal	

do	nosso	ministério.	Queremos	

continuar	a	ter	condutas	da	fé,	onde	

todos	estão	incluídos	na	família	de	

Deus,	e	onde	todas	as	partes	do	nosso	

ser	são	bem-vindas	à	mesa	de	Deus.	

	

Comunidade	

Oferecer	uma	comunidade	segura	e	

aberta	para	que	as	pessoas	possam	

louvar,	aprender,	e,	crescer	em	sua	fé	é	o	

nosso	desejo	mais	profundo.	Estamos	

empenhados	em	preparar	a	nós	mesmos	

e	aos	outros	para	fazer	o	trabalho	que	

Deus	nos	convocou	para	fazer	no	Mundo.	

	

Transformação	Espiritual	

Fornecer	uma	mensagem	de	libertação	

dos	ambientes	religiosos	opressivos	de	

nossos	dias,	principalmente	para	aqueles	

que	experimentam	Deus	pela	primeira	vez	

é	o	que	guia	nosso	ministério.	

Acreditamos	que	quando	as	pessoas	são	

convidadas	a	experimentar	Deus	através	

da	vida	e	do	ministério	de	Cristo,	as	vidas	

serão	transformadas.	

	

Justiça	

Trabalhando	 para	 falar	 menos	 e	 fazer	

mais,	 estamos	 empenhados	 em	 resistir	

às	estruturas	que	oprimem	as	pessoas	e	

para	suportar	aqueles	que	sofrem	sob	o	

peso	 de	 sistemas	 opressivos,	 sempre	

guiados	pelo	nosso	compromisso	com	os	

Direitos	Humanos	Globais.	

	

23 de Agosto de 2017 
 

Estimados Colegas, 

 
Quero expressar a minha gratidão a todas as pessoas e por toda a 
membresia da ICM por suas ações de enfrentamento as crises do 
mundo de hoje, no qual estamos inseridos. Vocês têm orado, 
marchado e realizado a obra. A Teologia Libertadora da ICM é mais 
necessária do que nunca. 

 
Com a finalidade de crescer e responder de uma forma mais efetiva ao 
mundo identificamos a necessidade de um enfoque internacional para as 
lideranças e igrejas novas, e também para as já existentes. As 
oportunidades de educação, vida espiritual e ação social nestes tempos 
em que vivemos são vitais para o crescimento da ICM. 

 
Seis anos se passaram desde a última reestruturação de pessoal global 
da ICM. Em meu primeiro ano como Moderadora uma responsabilidade 
chave inclui a avaliação de nossa estrutura e de nossas relações de 
apoio as igrejas e suas lideranças. 

 
Após este período de avaliação e reflexão, estamos prontos para 
avançar com mudanças em nossa estrutura que responderão às nossas 
necessidades mais urgentes. A nova estrutura de pessoal terá o 
enfoque na liderança clerical/leiga e nas igrejas/ministérios locais. 
Também ampliaremos nossa capacidade de responder as necessidades 
de nossas lideranças e congregações através de supervisão, e análise 
de nossa base de dados. 

 
Nossa nova estrutura denominacional incluirá quatro escritórios: 

ü Escritório da Moderadora, dirigido pela Rev. Bispa Rachelle 
Brown; 

ü Escritório de Desenvolvimento de Igrejas e Ministérios (OCMD), 
dirigido pelo Rev. Bispo Tony Freeman; 

ü Escritório de Formação e Desenvolvimento de Lideranças 
(OFLD), dirigido pela Rev. Bispa Mona West, PhD; 

ü Escritório Administrativo, dirigido por Barb Crabtree. 

 



 

 

O novo escritório de Desenvolvimento de Igrejas e Ministérios (OCMD) abarcará o trabalho dos antigos 
Escritórios de Vida e Saúde da Igreja e Ministérios Emergentes. O OCMD apoiará as Igrejas e Ministérios 
desde o seu início através de sua formação, afiliação, e desenvolvimento do ministério. Consolidando o 
desenvolvimento dos novos ministérios ao mesmo tempo que sustenta os ministérios existentes, assim 
podemos focar na continuidade dos serviços e na reestruturação dos recursos.  
 
A Estrutura Organizacional será acompanhada das seguintes transições de pessoal, começando em 1º de 
setembro de 2017. As transições devem continuar até outubro: 

ü O Rev. Bispo Héctor Gutiérrez continuará como Diretor Associado das Igrejas e Ministérios da 
Iberoamérica e se unirá ao Escritório de Desenvolvimento de Igrejas e Ministérios.; 

ü A Rev. Wanda Floyd será contratada como Especialista em Igrejas Emergentes no Escritório de 
Vida e Desenvolvimento de Ministérios a partir de setembro de 2017; 

ü Shannon Young continuará oferecendo apoio administrativo no Escritório de Desenvolvimento de 
Igrejas e Ministérios em meio período e se unirá ao Escritório Administrativo, no outro período, 
como Administradora da Base de Dados, começando em setembro de 2017; 

ü A ICM contratará um Diretor Associado para a Inclusão e Diversidade Internacional. Este trabalho 
será em tempo integral, a noticia sobre a contratação será publicada em setembro em 
http://mccchurch.org/connectnow/jobs/. Acreditamos que em outubro de 2017 o cargo já esteja 
ocupado. Esta pessoa se reportará diretamente a Moderadora.  

ü A Rev. Bispa Darlene Garner continuará como Consultora de Desenvolvimento Global da ICM.  

 
As transições adicionais incluem:  

ü Os ministérios aliados y as relações da ICM serão abraçados pelo Escritório da Moderadora.  
ü Os grupos de trabalho (anteriormente Conselhos Assessores) continuarão a critério do novo 

Diretor Associado para a Diversidade e Inclusão Internacional; 
ü A Liderança de Rede para a Ásia e Austrália será repassada para os líderes leigos/clérigos locais; 
ü A Liderança de Rede para a África já começou a transição para a liderança local; 
ü Será ofertada atenção pastoral para as pessoas e grupos impactados diretamente pela 

reestruturação; 
ü  A consultoria de Desenvolvimento Global atenderá o Escritório da Moderadora e o Escritório 

de Desenvolvimento de Igrejas e Ministérios;  

 
Gratidão pela sua dedicação contínua nos ministérios de oração, diversidade, inclusão e profecia das Igrejas da 
Comunidade Metropolitana.  
 
Bênçãos para você, 
 

Rev. Bispa Rachelle Brown 
Moderadora das Igrejas da Comunidade Metropolitana 

http://mccchurch.org/connectnow/jobs/

