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IGREJA METODISTA UNIDA EM MOÇAMBIQUE 

ÁREA CONFERENCIAL MOÇAMBIQUE SUDESTE 

 

Vilankulo, 3-4 de Dezembro de 2022 

RESOLUÇÕES   
Resolução 01/12/2022: As conferências das organizações, distritos e Anual devem ser realizadas 

em 1 dia enquanto perdurar a pandemia, recomendando a todas lideranças a todos os níveis, o 

engajamento em garantir a sua efectivação; 

Res 02/12/2022: A Extensão Evangélica de Magumo no distrito de Massinga Norte, Área de 

Superintendência de Massinga, devido a sua localização geográfica, passa a ser anexa e prestar 

as suas actividades e contas ao Distrito Eclesiástico de Vilankulo Sul, Área de Superintendência 

Vilankulo; 

Res 03/12/2022: O Cargo Pastoral “Bispo Almeida Penicela”- Mademo passa a se chamar Cargo 

Pastoral “Bispo Almeida Penicela”- Maxixe, visto que Mademo existe em diferentes distritos; 

Res 04/12/2022: Que o Conselho dos ministérios analise a proposta da junta de pensões de 

criação do dia do reformado; 

Res 05/12/2022: É aprovado o reajuste Salarial de pastores e obreiros da igreja em 20% do salário 

base da conferência anual; 

Res 06/12/2022: Foi aprovado um orçamento anual para 2023 de 6.047.631,00; 

Res 07/12/2022: Quanto a sustentabilidade das actividades da área de saúde, foi deliberado a 

construção de uma farmácia privada da Igreja para garantir a angariação de fundos que possam 

suportar as despesas de algumas actividades; 

Res 08/12/2022: Deliberou-se a elaboração de um plano de actividades que espelhe não somente 

as actividades dos projectos de saúde, assim como as datas comemorativas, permitindo que os 

pastores tenham espaço para a sensibilização da comunidade cristã em relação as formas de 

prevenção e combate a diferentes doenças; 



Res 09/12/2022: Deliberou-se que seja criada uma comissão mista para tratar da actualização do 

memorando antigo sobre o Hospital Rural de Chicuque entre a IMUM com o MISAU ou da 

devolução total do Hospital Rural de Chicuque na responsabilidade da IMUM; 

Res 10/12/2022: Que as metas de evangelização para 2023 sejam: 67 novos membros; 6 novas 

classes, 2 novas Igrejas locais e intensificar a recuperação de membros perdidos e passivos por 

cada Distrito Eclesiástico; 

Res 11/12/2022: Todos os Cargos Pastorais que possuem um projecto de rendimento, financiado 

pela Conferência Anual de Missouri, ficam isentos de apoio salarial, visto que estes detêm dessa 

fonte de renda; 

 Res 12/12/2022: Que a questão de pagamento de percentagem, pela venda de artigos com 

timbres da igreja, seja estudada e aprofundada pelo CONFIA. 

Res 13/12/2022: APROVADOS OS PEDIDOS DE BOLSAS PARA TEOLOGIA  

Área de Superintendência de Inhambane Centro, Oeste e Panda 

1. Adelcio Inacio Cumbe, solteiro de 24 anos, 10ª classe, membro efectivo; 

2. Danilde das Dores Laura, solteira de 19 anos, 12ª classe, membro efectivo; 

3. Felicina Vasco Muriane, solteira de 27 anos, 12ª classe, membro efectivo; 

4. Hortencia Luis Nhamussua, solteira de 25 anos, 12ª classe, membro efectivo; 

5. Floriana Januario Tsowo, solteira de 26 anos, 12ª classe, membro efectivo. 

Área de Superintendência de Inhambane Leste, Sul e Inharrime 

1. Sandra Ana António Machava, solteira de 20 anos, 12ª classe, membro efectivo; 

2. Romão Manuel, solteiro de 21 anos, 12ª classe, membro efectivo. 

Área de Superintendência de Morrumbene 

1. Cláudia Sebastião Finiche, solteira de 19 anos, 12ª classe, membro efectivo, pediu 

frequentar o curso de licenciatura em Teologia. 

2. Editelio Armando Arrone Nhanombe, solteiro de 26 anos, 12ª classe, membro efectivo, 

pediu frequentar o curso de licenciatura em Teologia. 
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Res 14/12/2022: CURSOS GERAIS: 

Área de Superintendência de Massinga 

1. Rev. Lurdes Rafael Balango, casada, nível médio, presbítera itinerante, pediu frequentar o 

curso de licenciatura em Psicologia Geral.  

Área de Superintendência de Morrumbene 

1. Rev. Caldito António Gujamo, casado, nível médio, presbítero itinerante, pediu frequentar 

o curso de Agronomia.  

2. Rev. Emília Rosa Francisco Covane Sumbane, casada, Licenciada em Teologia, 

presbítera itinerante, pediu frequentar mestrado em Pedagogia e Didáctica.  

3. Rev. Filipe Hoguana, casado, mestre, presbítero itinerante, pediu frequentar o curso de 

Doutoramento em Ética.  

Área de Superintendência de Inhambane Centro, Oeste e Panda  

1. Rev. Hortência Américo Langa Bacela, casada, mestre, presbítera itinerante, pediu 

frequentar o curso de Doutoramento em Administração Educacional.  

2. Rev. Micas Alfredo Munguambe, casado, nível médio, presbítero itinerante, pediu 

frequentar o curso de Licenciatura em Recursos Humanos.  

Res 15/12/2022: Terminaram os seus estudos em Teologia os seguintes: 

Conferência anual Moçambique Sudeste 

1. Augusto Daniel Faife 

2. Madília Eduardo Mutolo  

3. Palmira Armando Ficasolo 

4. Dadiva Minerva Rodrigues  

5.  Regina Sebastião 

Conferência anual Norte do Save 

1. Joaquim Zacarias Ofice 

2. Rogério Vicente Sabão 

 



Res 16/12/2022: CONSAGRADOS DIÁCONOS  

1. Armando Lúcia Artur  

2. Faustina Alberto Seventine 

3. Sandra Pedro Come 

4. Artemisa Zefanias Laquene 

5. Marta Henrique Matonse 

6. Joaquim Vitória Rafael 

7. Marcelo Armando Munuane 

8. Laurinda Ernesto Conde Jone 

9. Manuela Omar  

10. Octávia Salomão Mapanzene 

11. Meralda Romão 

12. Aderto Ivo Zelva 

13. Cosmo Daniel Nhanombe 

14. Luis Bernardo Chilaule  

 

Res 17/12/2022: CONSAGRADOS PRESBÍTEROS ITINERANTES 

1. Flávia Afonso Chinhangue 

2. Ana Maria José 

Res 18/12/2022: PEDIDOS DE APOSENTAÇÃO 

1. Rev. Vítor Zefanias Mavulule 

2. Rev. Verónica Fabião Cuna 

3. Pastora Helena Muando 

Res 19/12/2022: PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO E NOMEAÇÃO  

1. Reintegrado o Rev. Luís Tenasse Marrengula, após o término dos seus estudos; 

2. Aceite o pedido de renomeação do pastor Ussene Chielo, depois do fracasso da sua ida para 

a continuação dos estudos em África University por motivos de doença e da eclosão de 

COVID 19; 

Res 20/12/2022: PEDIDO DE INTEGRAÇÃO DE UMA UMA EXTENSÃO DE GAZA NO DISTRITO 

ECLESIÁSTICO DE PANDA. 

Foi aceite o pedido do Conselho da Conferência anual Moçambique sul, para que a Extensão 

Evangélica de Mauaela passe a pertencer o Distrito Eclisiático de Panda, conferência anual 

Moçambique Sudeste; 

Res 21/12/2022: A conferência anual de 2023 realizar-se-á no Distrito Eclisiástico de Inhambane 

do Centro; 
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RECOMENDAÇÕES 

Rec 01/12/2022: Que as comissões e Juntas anunciadas na conferência de 2021, sejam revistas 

permitindo que haja comissões e juntas separadas das duas conferências de Moçambique Sul e 

Sudeste reservando as que, por inerência de suas funções, permançam cooperativas até a decisão 

em contrário; 

Rec 02/12/2022: A Missão de Chicuque deve oficializar através de celebração de contratos com os 

utentes que estão a alugar as salas de aula e garantir que os pagamentos sejam efectivos; 

Rec 03/12/2022: Que as Comissões criadas para o seguimento de reversão dos bens da Igreja em 

Chicuque, Cambine e outros locais, façam o trabalho coordenado com o sector jurídico e produzam 

recomendações que orientem a Igreja, a seguir esses bens a favor da Igreja; 

Rec 04/12/2022: Que haja centralização de salários dos pastores, pelas áreas de 

superintendência, de modo que, os cargos pastorais com maior capacidade em contribuições, 

apoiem os pastores nomeados em Extensões Evangélicas e/ou Cargos Pastorais com dificuldades 

financeiras. 

Rec 05/12/22: Que haja formação de obreiros ligados à área financeira dos distritos para fazer a 

réplica contínua nos Cargos Pastorais e igrejas locais. 

Rec 06/12/2022: Deve haver uniformização de escrituração financeira por parte dos secretários 

financeiros das áreas. 

Rec 07/12/2022: Reitera-se o desencorajamento de qualquer salário ou subsídios aos leigos não 

nomeados pela conferência anual; 

Rec 08/12/2022: Que não seja prática, a entrega de valores de saudações nas conferências, 

tirados nos orçamentos dos diversos departamentos, organizações, Cargos Pastorais e/ou 

Distritos; 

Rec 09/12/2022: Desencoraja-se a provisão de orçamentos para a compra de presentes aos 

membros de Direcção. Os presentes devem ser comprados pelos membros, em reconhecimento do 

empenho dos seus líderes que se dedicam à causa do Senhor;  

Rec 10/12/2022: Que os Departamentos de Evangelização e de Educação Cristã trabalhem 

afincadamente nos distritos, de modo a reverter a situação de redução de dados estatísticos nos 

próximos anos; 



Rec 11/12/2022: Que o Departamento de construções, desenhe projectos e procurar parcerias com 

vista a edificação de todas as infra-estruturas de material convencional ou permanentes; 

Rec 12/12/2022: Seja observada com rigor a data limite de 30 de Agosto de cada ano, para a 

entrega de mapas estatísticos ao Secretário estatístico da conferência anual, conforme o adoptado 

na Conferência anual de 2019 em Massinga e que seja obrigatório a produção do respectivo 

relatório (os mapas são anexos); 

Rec 13/12/2022: O número de membros perecidos no ano em análise 137, é elevado e 

preocupante, embora não conheçamos, as reais causas das mortes, é importante que cada cargo 

pastoral, cada Distrito em coordenação com as autoridades de saúde locais, elaborem um plano 

para ministrarem seminários/palestras sobre a saúde e higiene para que os crentes saibam 

precaverem-se de diversas doenças existentes no nosso seio; 

Rec 14/12/2022: Reitera-se o pedido aos cargos pastorais, para planificar as formações em 

matéria de estatística e garantir a logística ao nível dos respectivos cargos pastorais; 

Rec 15/12/2022: Continuar a abraçar a causa de assistência das crianças órfãs e idosos em 

situação de vulnerabilidade; 

Rec 16/12/2022: Continuar com a assistência de pelo menos uma criança por cada organização ao 

nível distrital e conferencial; 

Rec 17/12/2022: Que cada Organização planifique acções concretas para o combate à violência 

doméstica e casamentos prematuros; 

Rec 18/12/2022: Que os Cargos Pastorais promovam casamentos colectivos, como forma de 

reduzir uniões de facto; 

Rec 19/12/2022: Que a Igreja publique acções de assistência social, usando os meios que forem 

convenientes e acessíveis; 

Rec 20/12/2022: Que seja elaborado um termo de referências, sobre a reabilitação da enfermaria 

de Cambine, de modo a permitir maior envolvimento e transparência na busca de cotações. 

Rec 21/12/2022: Que o departamento de evangelização, capacite os membros da Igreja que vivem 

nas cidades em estratégias para intensificar a evangelização urbana, sem deixar de lado a 

evangelização nas zonas rurais; 
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Rec 22/12/2022: Deve-se intensificar a Construção de capelas nas novas zonas de expansão que 

vierem a surgir; 

Rec 23/12/2022: Que as novas capelas por se construir obedeçam as dimensões de 12 por 9 

metros; 

Rec 24/12/2022: Que os Departamentos de Evangelização e de Educação cristã, potenciem as 

organizações leigas e todos os membros, para a prática do discipulado partindo das famílias 

através da prática de oração, leitura bíblica e meditação;  

Rec 25/12/2022: Que todos os Distritos, Cargos pastorais façam a legalização dos espaços, ou, 

terrenos em nome da Igreja; 

Rec 26/12/2022: Que se faça o registo de propriedade, de todos os bens Imóveis (edifícios) e 

veículos em nome da Igreja; 

Rec 27/12/2022: Que os responsáveis de Construções e bens nos distritos, continuem com a 

inventariação de todos os bens existentes nas suas áreas de jurisdição; 

Rec 28/12/2022: Os Cargos Pastorais que possuem fontenárias, devem proceder com a leitura do 

consumo de água no contador e efectuar o respectivo pagamento, visto que, estes detêm de uma 

rúbrica referente à despesa do consumo de água; 

Rec 29/12/2022: Os Cargos Pastorais devem submeter trimestralmente ao coordenador de 

projectos, um relatório detalhado sobre o estado do funcionamento do referido projecto; 

Rec 30/12/2022: Os Cargos Pastorais que não enviarem os relatórios dos rendimentos de 

Projectos, os mesmos serão retirados e a tutela passará a ser da conferência anual; 

Rec 30/12/2022: Os cargos pastorais devem ficar consciencializados que, todos os furos abertos 

pela Igreja, são da inteira exclusiva pertença da Igreja Metodista Unida em Moçambique e não de 

singulares; 

Rec 31/12/2022: Que o dízimo do Cristão não seja do domínio do público nos cultos; 

Rec 32/12/2022: Que a Igreja não planifique o valor do Dízimo ao crente, mas sim que se 

orçamente os deveres; 



Rec 33/12/2022: Que a comissão de Educação Cristã elabore propostas de lições para a Igreja 

sobre o impacto que a prática do dízimo (10%) tem na nossa relação com Deus; 

Rec 34/12/2022: Que se difunda a informação sobre produtos alimentícios de Extensões e/ou 

Cargos Pastorais nas plataformas conferenciais, para que os revendedores e consumidores, 

possam comprar para seus negócios por trocas comerciais e melhorar a dieta e qualidade de vida; 

Rec 35/12/2022: Que se inclua no calendário eclesiástico o dia do missionário (de preferência no 

1º Semestre de cada ano); 

Rec 36/12/2022: Que sejam definidas as casas para a acomodação dos missionários sempre que 

escalarem o nosso país; 

Rec 37/12/2022: Que se aliste todos os bens existentes nas residências dos missionários, incluindo 

os adquiridos durante a estadia deste e no final da sua permanência em Moçambique apresentar a 

Junta de Curadores e a Comissão Missionária para garantir a melhor conservação dos bens 

deixados nas casas; 

Rec 38/12/2022: Que se clarifique os locais onde os missionários foram nomeados para facilitar a 

comunicação do responsável do sector ou departamento com a comissão missionária; 

Vilankulo, 03-04 de Dezembro de 2022 

O Secretariado 

Fernando Amelia Mbonzo 

Geraldo Nataniel Matsinhe 

Idalia Helena Mario Mucanze 

 


