PRINCÍPIOS E
PRATICAS DE COMITÉ
CENTRAL MENONITA
Comité Central Menonita (MCC),
um ministério mundial de igrejas
Anabaptistas, compartilha o amor
de Deus e compaixão para todos
em nome de Cristo, respondendo
às necessidades humanas básicas e
trabalhando pela paz e justiça. MCC
visiona comunidades em todo o
mundo no bom relacionamento com
Deus, uns com os outros e criação.

Guiando a missão
do Comité
Central Menonita
em nome de
Cristo

Declarações
em preto foram
aprovadas pelos 12
membros Conselhos
de administração da
MCC, de Setembro
a Novembro de
2009. Comentário foi
aprovado pelos Directores Executivos
e pelos presidentes
do conselho da
MCC, MCC Canadá
e MCC EUA, Janeiro
de 2011.
Referências bíblicas
são da Bíblia Sagrada: Nova Versão
Internacional.

IDENTIDADE
Comité Central Menonita é um ministério
mundial de igrejas Anabaptistas.

Comité Central Menonita é um lugar onde as igrejas Anabaptistas se reúnem no ministério de serviço.
Enraizado na herança Anabaptista e sendo parte das igrejas
Anabaptistas em todo o mundo, acreditamos que Deus
deseja o bem-estar de todas as pessoas e a cura da criação e
que os primeiros frutos da nova criação, o Reino de Deus,
se manifestem no seu povo chamado Igreja.
MCC é um ministério da igreja. No ministério, servimos
em nome de Cristo, que é o cabeça da Igreja e através do
qual a obra de Deus de reconciliação “tanto coisas na terra
ou nos céus,” acontece.
Colossenses 1:18–20
PROPOSITO
MCC compartilha o amor e a compaixão de
Deus por todos em nome de Cristo através de
resposta a necessidades humanas básicas
trabalhando em prol da paz e justiça.
Nós abraçamos os requisitos Divinos de nós “fazer justiça e
amar misericórdia e caminhar humildemente com o teu Deus.”
Estamos centralizados em Cristo quando nos envolvemos
no auxílio em calamidades, desenvolvimento comunitário
sustentável e respostas a justiça e construção da Paz. Seguimos a Jesus enquanto Jesus proclama boas novas aos
pobres, liberdade aos cativos, dá vista aos cegos; e põe em
liberdade aos oprimidos.
Nós servimos em nome de Cristo porque, sendo nós, um
ministério mundial de Igrejas Anabaptistas, estamos conectados como um ramo a videira verdadeira Jesus Cristo e
dependente de Deus o viticultor.

Através de Jesus reivindicamos a nossa independência. Celebramos por pertencermos a rica diversidade do corpo de Cristo.
Tendo a certeza de que Deus está operando os propósitos Divinos, gerados pelo triunfo de Deus sobre o poder do pecado
e morte através da vida, morte e ressurreição de Jesus, somos
libertos para cultivar o solo através da nossa obra com os outros, na esperança de Deus trazer bons frutos destes esforços.
Miqueias 6: 8; Lucas 4: 18; João 15: 1–8
VISÃO
MCC visiona comunidades em todo o mundo
no bom relacionamento com Deus, uns com os
outros e criação.
Enquanto reconhecendo que a criação que Deus pronunciou
boa caiu do seu propósito original da criação, nós alegremente confessamos que através de Jesus Cristo, humanidade e
a criação foi reconciliada a Deus.
Como um braço da Igreja, fomos dados o ministério de reconciliação, proclamando através da palavra e obra a Boa Nova de
que em Cristo existe uma nova criação. No meio do quebrantamento humano; violências causadas pelas divisões étnicas,
políticas e religiosas; e degradação ambiental; através da graça
de Deus, somos chamados no nosso ministério para incorporar
o sinal da criação restaurada e humanidade reconciliada.
Génesis 1; 2 Coríntios 5:16–1

PRIORIDADES
As prioridades da MCC na execução dos seus projectos são
auxílio em calamidades, desenvolvimento comunitário sustentável e justiça e construção da Paz.
Inspirados pelo Sermão da Montanha, procuramos seguir
Jesus no acompanhamento do pobre no espírito, aqueles
que choram, os mansos, os que tem sede e fome de justiça,
os misericordiosos, os pobres de coração, os pacificadores e
aqueles que são perseguidos por causa da justiça.
Ao partilhar alimentação com o faminto, dar um copo de
água fria para o sedento, e dar boas vindas ao estrangeiro,
nos juntamos a Jesus na participação na vida daqueles que
sofrem. Mostramos o nosso amor por outros por cuidarmos
dos interesses deles e não somente dos nossos.
Mateus 5:3–10; Mateus 25:31–46; Filipenses 2:4

ABORDAGENS
A MCC aborda a sua missão atacando a pobreza, opressão
e injustiça – e as suas causas sistemáticas; acompanhando
parceiros e a Igreja no processo de transformação mútua,
responsabilidade e construção de capacidade; construindo
pontes para conectar pessoas e ideias entre diferenças culturais, políticas e económicas; e cuidando da criação.
No espírito de Apocalipse 7, onde existe uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante
do trono, que procuram ser guiados e transformados pelo
Espírito de Deus, que quebram barreiras de racismo, descriminação sexual e outras formas estruturais de opressão.
Porque Jesus Cristo reina sobre toda a história e criação,
esperamos encontrar Jesus não somente dentro do âmbito

familiar, mas também no estrangeiro e em nossos inimigos
aparentes.
Capacitados pelo Espírito, estamos dedicados em abordar
as causas principais da pobreza, opressão e injustiça; para
ser mordomos fieis da criação de Deus; para alcançar o
ponto de discórdia que cria inimizade; e para permitir que
Deus nos molde na sua nova humanidade assim como o
oleiro molda o barro.
Apocalipse 7; Mateus 25:40; Isaías 64:8

VALORES
MCC valoriza a paz e a justiça. MCC procura viver e servir sem violência em resposta ao chamado Bíblico de paz e
justiça.
MCC valoriza relacionamentos justos. MCC procura viver
e servir justamente e pacificamente em cada relacionamento,
incorporando a escuta e aprendizagem, responsabilidade e
reciprocidade, transparência e integridade.
O nosso compromisso com a acção não violenta para
justiça e paz centra-se acima de tudo no plano de Deus de
Shalom (paz) para toda a criação, a paz totalmente plena e
definitivamente expressa nos ensinamentos e vida de Jesus.
A justiça e a paz que Deus deseja para o mundo estão reflectidos nos Dez Mandamentos, onde Deus estabelece expecta-

tivas de como as pessoas devem viver no relacionamento um
com o outro.
Nós nos comprometemos a trabalhar em prol da justiça,
dedicando-nos em acompanhar e servir com as pessoas menos privilegiadas.
Cremos que os valores do Reino nos chamam como indivíduos e como instituição para permitir o fruto do Espírito
para modelar o nosso relacionamento um com o outro.
Deuteronomio 5; Êxodos 20; Gálatas 5: 22–23

CONVICÇÕES
MCC é parte da grande missão da Igreja e abrange as
“Convicções Partilhadas” de Anabaptistas globais, *inspirado por Anabaptistas do século 16 que modelaram o discipulado radical de Jesus Cristo.
•

Pela graça de Deus, procuramos viver e proclamar a
boa nova de reconciliação em Jesus Cristo. Como parte
do corpo de Cristo, em todos momentos e lugares, nos
consideramos o seguinte ser o centro da nossa crença e
práticas:

•

Deus para nós é conhecido como Pai, Filho e Espírito
Santo, o criador que procura restaurar a humanidade
caída chamando pessoas para serem fiéis na sociedade,
adoração, culto e testemunho.

•

Jesus é o filho de Deus. Através da sua vida e ensinamentos,
sua cruz e ressurreição, nos mostrou como ser discípulos
fiéis, redimiu o mundo e nos ofereceu a vida eterna.

•

Como Igreja, nós somos uma comunidade daqueles que o
Espírito de Deus chama para desviar do pecado, reconhecer
Jesus Cristo como Senhor, receber o baptismo ao confessar
a fé, e seguir a Cristo na vida.

•

Como uma comunidade de fé, aceitamos a Bíblia como
nossa autoridade para a fé e vida, Interpretando-a sob a
direcção do Espírito Santo, na luz de Jesus Cristo para discernir a vontade de Deus para a nossa obediência.

•

O Espírito de Jesus nos capacita para confiarmos em Deus
em todas as áreas da vida e assim nos tornamos pacificadores que renunciamos violência, amamos nossos inimigos,
buscamos a justiça e compartilhamos nossas possessões com
os necessitados.

•

Regularmente nos reunimos para adorar, celebrar a Ceia
do Senhor e para ouvir a Palavra de Deus no espírito de responsabilidade mútua.

•

Sendo uma comunidade mundial da fé e vida transcendemos barreiras de nacionalidades, raça, classe, género e
língua. Buscamos viver no mundo sem nos conformarmos
aos poderes do mal, testemunhando a graça de Deus através
de servir aos outros, cuidando da criação, e convidando a
todas pessoas para conhecerem a Jesus Cristo como Senhor
e Salvador.

•

Nestas convicções somos inspirados pelos antecessores
Anabaptistas do século 16, que modelaram o discipulado
radical em Jesus Cristo. Buscamos andar em seu nome, pelo
poder do Espírito Santo, enquanto confiadamente esperamos pelo retorno de Cristo e pelo cumprimento final do
Reino de Deus.

*Conforme adoptado pelo Concelho Geral da Conferencia
Mundial Menonita, Março 2006.

MCC Alberta
210-2946 32nd Street NE, Calgary, AB T1Y 6J7
(403) 275-6935
MCC British Columbia
201-33933 Gladys Avenue, Abbotsford, BC V2T 3T8
(604) 850-6639
MCC Canada
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
(204) 261-6381
MCC Central States
121 East 30th Street, PO Box 235, North Newton, KS 67117
(316) 283-2720
MCC East Coast
900 East Howell Street, Philadelphia, PA 19149
(215) 535-3624
MCC Great Lakes
1013 Division Street, Goshen, IN 46528
(574) 534-4133
MCC Manitoba
134 Plaza Drive, Winnipeg, MB R3T 5K9
(204) 261-6381
MCC Maritimes
249 Highfield St. Suite 1, Moncton, NB E1C 5R3
(506) 383-9339
MCC Newfoundland and Labrador
Box 850, Station B, Happy Valley, NL A0P 1E0
(709) 896-3213
MCC Ontario
203-50 Kent Avenue, Kitchener, ON N2G 3R1
(519) 745-8458
MCC Québec
200-4824 Chemin de la Côte-des-Neiges,
Montréal, QC H3V 1G4
(514) 278-3008
MCC Saskatchewan
600-45th Street West, Saskatoon, SK S7L 5W9
(306) 665-2555
MCC U.S.
21 South 12th Street, PO Box 500, Akron, PA 17501-0500
(717) 859-1151 or toll free (888) 563-4676
West Coast MCC
1010 G Street, Reedley, CA 93654
(559) 638-6911
Call your nearest office in Canada toll free (888) 622-6337.
mcccanada.ca

mcc.org
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