
Tópicos  
 
Como parte do processo de registo antes da Convocação Global dos Jovens, os delegados escolheram 
três 3 tópicos em que eles estão interessados. Todos os tópicos para discussão estão listados abaixo. As 
perguntas a seguir destinam-se como um guia para discussão, mas cada pequeno grupo é livre para 
explorar outros aspectos e tópicos relacionados aos principais tópicos listados abaixo. 
 
Teologia e Espiritualidade da Igreja Metodista Unida. 

• Como se envolveu com a Igreja Metodista Unida? 

 • Que você mais ama na Igreja Metodista Unida? 

 • Que você acredita ser o futuro preferido de Deus para a Igreja Metodista Unida? 

Pobreza / Economia. 
• Você conhece jovens da sua igreja ou comunidade que estãoafectados pela pobreza? 
 
 • Como a pobreza afecta os jovens em sua igreja, comunidade e país?  
 
• Em seu contexto pessoal, quais são algumas maneiras concretas que a igreja pode enfrentar a 
pobreza? 
 
Tráfico Humano / Casamentos Arranjados 
• Você está ciente de incidentes de tráfico de pessoas em sua comunidade ou país?  
 
• Quais são algumas maneiras concretas que a igreja poderia abordar o tráfico humano e casamentos 
arranjados em seu ambiente? 
 
Migração / Imigração e Refugiados 
• Há migrantes e refugiados em sua comunidade ou país? O que você acha sobre o tratamento de 
imigrantes / migrantes e refugiados em seu país?  
 
• Que você acha que causa a migração / imigração e o aumento do número de refugiados? 
 
 • Como a igreja está respondendo aos migrantes e refugiados em seu país ou comunidade?  
 
• Como a igreja / jovens podem abordar essas questões? 
 
Racismo / Nacionalismo 
• Quando é bom afirmar o nacionalismo? Quais são os perigos quando é levado ao extremo?  
 
• Existem casos na sua comunidade / país onde as pessoas são tratadas de forma diferente devido à sua 
raça / cor da pele?  
 
• Como os jovens e a igreja podem ajudar na reconciliação racial? 
 
Sexismo / Feminismo 



• No seu cenário, quais são alguns dos problemas que as pessoas enfrentam por causa de seu género? 
 
 • Como jovens da igreja, como podemos afirmar o valor sagrado de todos, independentemente de sexo 
ou género? 
 
Política no seu contexto 
• Como você descreveria política em seu contexto. --os líderes de sua comunidade e país; as pessoas 
que participam (ou não) no processo eleitoral?  
 
• Na sua comunidade quão envolvidos e engajados são jovens na política?  
 
• Quais são as maneiras positivas em que a Igreja (e seus jovens) se envolvem com o governo e outras 
forças políticas em seu ambiente? 
 
Mudanças Climáticas 
• Houve uma mudança notável nos padrões climáticos e clima em sua comunidade e país?  
 
• Que você acha que é o papel dos seres humanos no clima em mudança do nosso planeta?  
 
• Deus nos chama para sermos mordomos de nossos recursos naturais. Quais são as formas concretas 
pelas quais os jovens e a igreja podem lidar com o clima? 
 
Crise das Drogas 
• A toxicodependência é um problema na sua comunidade ou país? Como isso afeta jovens e adultos? 
 
 • Como as famílias, amigos e autoridades governamentais lidam com esse assunto?  
 
• Que outras questões surgem devido à dependência de drogas? 
 
 • Quais são as formas concretas que a igreja poderia abordar o problema da dependência de drogas e a 
crise das drogas? 


