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O mundo foi impactado por uma pandemia inesperada que afetou todas as áreas da 
nossa vida, incluindo a saúde, segurança, finanças e mobilidade da igreja global. Como 
resultado, a Junta de Superintendentes Gerais (JSG) solicitou que várias entidades 
revisassem os planos para a próxima 30ª Assembleia Geral e Convenções, programada 
para 23 de junho a 2 de julho de 2021 em Indianapolis, Indiana, EUA. Esta revisão 
considerou o objetivo da Assembleia Geral, as opções disponíveis para alcançar esses 
objetivos e as implicações da convocação da Assembleia Geral nas datas programadas. 
 
Propósito da Assembleia Geral 
 
O Manual da Igreja do Nazareno serve como guia quando se trata de entender o 
propósito completo da Assembleia Geral. Como um corpo exclusivamente global, a 
Assembleia Geral é uma das principais reflexões visíveis da unidade na Igreja do 
Nazareno (“Preâmbulo do Governo da Igreja”, Manual p. 64). Além disso, “a Assembleia 
Geral é a autoridade máxima no que diz respeito à doutrina, legislação e eleições da 
Igreja do Nazareno” (Manual, p. 300). Portanto, o propósito da Assembleia Geral é 
constitucional (legislação, eleição e formulação de doutrina) e de conexão (uma 
expressão da unidade global e da diversidade da denominação). 
 
Considerações atuais 
 
A pandemia do COVID-19 tocou a igreja global de várias maneiras. À medida que o vírus 
se espalha pelo mundo, 
 

 As viagens internacionais se tornaram restritas ou consideradas inseguras. 

 As embaixadas e consulados foram fechados e as datas para reabertura 
permanecem incertas. 

 O acesso a vistos para viajar para os Estados Unidos e por vários países foi 
atrasado. 

 Desafios financeiros no nível da igreja local afetaram a capacidade e o orçamento 
dos distritos para a próxima Assembleia Geral. 
  

A JSG consultou vários profissionais e conselheiros eclesiais, e a maioria concorda que 
as condições atuais continuarão por um longo período de tempo, reconhecendo que é 
difícil prever quando o impacto da pandemia diminuirá. 
 
Com base nessas considerações e realidades, a JSG determinou que as condições atuais 
não permitem que a denominação cumpra os propósitos para os quais a Assembleia 
Geral foi projetada. Os riscos à saúde, a mobilidade restrita e a falta de recursos 
financeiros se combinam para criar limitações para que uma representação 
verdadeiramente global participe da Assembleia Geral, conforme programado em 2021. 
 



Em harmonia com o disposto no Manual 302.1, a JSG se reuniu com o Comitê 
Executivo da Junta Geral para analisar a possibilidade de realizar uma assembleia Geral 
de forma eletrônica e remota em locais simultâneos ao redor do mundo. Na reunião de 
10 de junho de 2020 do Comitê Executivo da Junta Geral, foi decidido por 
unanimidade: “Uma assembleia eletrônica em vários locais não nos permitiria cumprir 
os propósitos essenciais da assembleia Geral, conforme declarado no Manual”. 
 
Com base nessas realidades, o Comitê Executivo da Junta Geral, agindo em nome da 
Junta Geral, recomendou por unanimidade que a Comissão da Assembleia Geral 
“considere adiar a 30ª Assembleia Geral para um momento em que as condições 
possam garantir a participação segura de uma grande comunidade global contingente.” 
 
DECLARAÇÃO 

 
Depois de estudar o impacto atual do COVID-19 em todo o mundo, incluindo a 
probabilidade de condições serem apropriadas para agendar a 30ª Assembleia Geral de 
uma maneira que inclua uma participação global significativa via participação e uma 
ênfase apropriada na saúde e segurança dos visitantes e delegados, A Comissão da 
Assembleia Geral, agindo com a autoridade investida no parágrafo 302 do Manual, 
tomou as seguintes medidas: 
 

1. Declarar um estado de emergência que impede a implementação da 30ª 
Assembleia Geral, conforme programado em Indianapolis, Indiana, EUA, em 
2021. 

2. Adiar a reunião da 30ª Assembleia Geral para 2023, dado que não há garantia de 
mobilidade global e recuperação econômica global por pelo menos dois anos. 

3. Trabalhar como Comissão da Assembleia Geral para determinar as datas e o local 
reais da 30ª Assembleia Geral em 2023, à medida que os locais se tornem 
disponíveis. 

 
 
PALAVRA DA JUNTA DE SUPERINTENDENTES GERAIS 

 
Esta foi uma decisão muito difícil, mas crucial. Quando começamos a nos reunir com 
vários grupos constituintes para revisar as realidades trazidas a nós por essa crise 
global, logo percebemos que não havia opções ideais para nós. Cremos firmemente que é 
essencial que a família global se reúna, não apenas para cumprir nosso mandato 
constitucional de formular doutrina e política, mas principalmente para refletir a 
riqueza de nossa unidade, expressa pela bela diversidade de nossa família global. No 
entanto, levamos a sério a necessidade de proteger os participantes, bem como a 
natureza representativa de nossa denominação, garantindo que todos tenham a mesma 
oportunidade de participar de uma reunião dessa magnitude. 
 
Esta foi uma decisão complicada. Embora adoraríamos adiar a assembleia por apenas 
um ano, não tínhamos garantia de maior participação de nossos irmãos e irmãs das 
comunidades globais que foram afetadas pela pandemia devido a cuidados de saúde 
limitados, meios financeiros ou capacidade viajar. 



Embora estejamos entristecidos com o adiamento prolongado, apoiamos a decisão da 
Comissão da Assembleia Geral de permitir tempo suficiente para proteger vidas e 
economizar recursos financeiros. 
 
Vamos continuar orando para que o Senhor guie e guarde a igreja e forneça o que é 
necessário para todos nós nos reunirmos em breve, no tempo designado. 
 
Estes são tempos sem precedentes, mas qualquer incerteza a respeito do futuro é 
fortalecida pela promessa: “Como são felizes os que em ti encontram sua força, 
e os que são peregrinos de coração... Prosseguem o caminho de força em força, 
até que cada um se apresente a Deus em Sião.” (Salmo 84: 5, 7). 
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