
                     IGREJA METODISTA UNIDA EM MOÇAMBIQUE 
                   CONFERÊNCIA ANUAL DO SUL DE MOÇAMBIQUE 
 
                   Dias 10 e 11 de Dezembro de 2022 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 

A 67ª sessão da Conferência anual, deliberou: 
 

1. A mudança do nome do Cargo Pastoral Jonasse para Cargo Pastoral Bispa Joaquina Nhanala 

de Matola Rio. 

  

2. O retorno da Extensão Evangélica de Mauaiela para a Conferencia anual do Sudeste, Distrito 

Eclesiástico de Panda, que outrora pertencia a área de Gaza, Distrito Eclesiástico de Gaza-Leste. 

 

3. A Criação da Escola Metodista Unida de Música como forma de promover o desenvolvimento da 

música na igreja e na sociedade. 

 

4. A gravação dos hinos do Hinário Tisimu ta Ivangeli como forma de promover o desenvolvimento 

da música na igreja e na sociedade. 

 

5. A aprovação do orçamento para o ano de 2023, no valor de 15.725.162.70 Mt (Quinze milhões, 

setecentos e vinte e cinco mil e cento e sessenta e dois meticais e setenta centavos), sendo 

9,677,531.70 mt (nove milhões, seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos e trinta e um e setenta 

centavos) para a área de Moçambique Sul. 

 

6. O reajuste salarial dos Pastores e Funcionários da Igreja em 20% 

 

7. A aprovação do pedido de licença por doença da Rev.a Célia Leonardo Nhane Mapulasse.  

 

8. A ordenação à Diácono do Pastor Rabino Sá Bento Macuacua.   

 

9. A ordenação à Presbíteros dos Pastores:  

- Paulo Ismael Simão 

- Lurdes Amone Armando 

- Alfeu Lucas Mujongo 

 

10. Foram renovados os seguintes pedido de bolsa de estudo em Teologia: 

Keiven Eleotério Francisco Tembe Ferrão - solteiro, 24 anos de idade, 12a. Classe - Maputo Leste; 

Sérgio António Samboco - solteiro, 27 anos de idade - Maputo Leste; 



Dilson Afonso Simbine - solteiro, 22 anos - Gaza Centro. 

 

11. Foi aprovada a reintegração do estudante Simone Matsimbe no seminário teológico de Ricatla. 

 

12. Foram recebidos como membros aprova da conferencia anual os seguintes: 

Caetano Domingos Salazar e Carolina Patricio Caetano Gravata. 

 

13. A divulgação da conta bancária da Residência Episcopal e partilha do informe sobre o estágio da 

obra em construção. 

 

14. Foi aprovada a data limite de entrega ou envio dados estatísticos para o dia 31 do mês de Outubro. 

 

15. A realização de sessões das conferências, em 2 dias. 

 

16. A realização da próxima sessão da conferência anual, na área de Maputo-Cidade. 

 

 

RECOMENDAÇÕES 

 
A 67ª sessão da Conferência anual, recomendou: 

 

1. A capacitação de membros da Igreja que vivem nas cidades como estratégias para intensificar a 

evangelização urbana sobretudo nos novos Bairros de expansão e iniciar assim os cultos, sob 

supervisão do Pastor do cargo pastoral mais próximo, independentemente do número reduzido 

de membros que possam existir. 

 

2. A divulgação periódica, por todos os Cargos Pastorais e extensões, do informe da obra de 

construção da Residência Episcopal. 

 

3. A capacitação dos Líderes da Igreja em matéria de discipulado. 

 

4. Que seja estabelecida uma interação com os Pastores sem nomeação Episcopal e com os que  

trabalham fora da igreja, com a finalidade de chegar a algum consenso em relação as modalidades 

de participação no plano de pensões. 

 

5. Que o departamento de Educação continue com o trabalho de visitar as escolas, afim de fazer 

o levantamento dos problemas e procurar fundos para a reabilitação das infra-estruturas escolares 

de modo a evitar a degradação acelerada das mesmas com prioridade para a reabilitação das 

infra-estruturas da Escola de Mahlazine, dado o seu estado avançado de degradação. 

 



6. Que o departamento de Educação trabalhe com os órgãos competentes para assegurar a 

impressao e distribuição do Manual de Guias de classe aos Distritos Eclesiásticos. 

 

7. Que o departamento de Educação trabalhe no sentido de manter uma base de dados com os 

registos de todos os beneficiários das bolsas de estudo da Igreja Metodista Unida. 

 

8. A promoção de casamentos colectivos a nível paroquial ou distrital, como forma depromover a 

redução de membros no estado civil “união de factos”.  

 

9. A criação da comissão de capelania para apoio aos irmãos reclusos e dependentes de drogas 

na sua regeneração. 

 

10. A criação de um plano de assistência aos necessitados a nivel do Cargo Pastoral ou Distrital. 

 

11. A criação de um plano de evangelização para a regeneração de jovens na situação de 

dependentes de drogas. 

 

12. A observação da participação dos membros Metodistas Unidos nas actividades ecuménicas, 

sobretudo com as igrejas do Conselho Cristão de Moçambique e Igreja Católica. 

 

 

FIM 

 
 


