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SOBRE A ICM

A Fraternidade Universal de Igrejas da Comunidade Metropolitana (FUICM) foi fundada em 1968 pelo Rev. Troy D. Perry. A 
Fraternidade Universal de Igrejas da Comunidade Metropolitana (FUICM) é mais comumente conhecida como Igrejas da 
Comunidade Metropolitana (ICM), e temos estado na vanguarda dos movimentos de direitos civis e humanos ao abordar 
questões de raça, gênero, orientação sexual, economia, mudança climática, envelhecimento e direitos humanos globais há 
mais de 50 anos.
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SOBRE A ICM

A ICM foi a primeira organização religiosa a realizar cerimônias de casamento entre pessoas do mesmo sexo em 1969, o que 
(combinado com ações sustentáveis   de justiça social), liderou e pavimentou o caminho para a igualdade do casamento em 
países ao redor do mundo. Sob a liderança de nossa segunda “Moderadora”, Reverenda Bispa Dra. Nancy Wilson 
(2005-2016), a ICM continuou na vanguarda dos direitos humanos e ambientais em todo o mundo. Dra. Wilson visitou Jimmy 
Carter pela primeira vez na Casa Branca e foi nomeada para o Conselho Consultivo da Casa Branca do presidente Barack 
Obama. Dra. Wilson foi mais tarde convidada a ler as escrituras no segundo culto religioso inter-religioso inaugural do 
presidente Obama.
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SOBRE A ICM

A ICM elegeu sua terceira “Moderadora” em 2019, Reverenda Bispa Cecilia Eggleston. Ela foi a primeira moderadora da ICM a 
residir fora dos Estados Unidos. Hoje, a ICM ainda reconhece uma situação de necessidade em todo o mundo nas áreas de 
direitos humanos e justiça, incluindo, mas não se limitando, à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer 
(LGBTQ+). Como pessoas de fé, a ICM se esforça para construir pontes que liberem e unam vozes de desafio sagrado.

A ICM lidera pela margem e acredita em “nos transformar à medida que transformamos o mundo”.
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Declaração de visão da ICM
Uma Igreja da Comunidade Metropolitana é impelida por uma vocação inacabada e um destino profético. Somos um 
movimento global de pessoas espiritualmente e sexualmente diversas que estão totalmente despertas para o amor duradouro 
de Deus. Seguindo o exemplo de Jesus e, capacitados pelo Espírito, buscamos construir comunidades de igreja de ponta que 
exigem, proclamam e fazem justiça ao mundo.

Declaração de missão da denominação ICM
seja ICM: “nos transformando enquanto transformamos o mundo”

A Igreja da Comunidade Metropolitana proclama e pratica uma espiritualidade que está ancorada no Evangelho libertador de 
Jesus Cristo e confronta as questões de nosso mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. Somos chamados a desenvolver e 
equipar líderes, congregações e ministérios que promovam o crescimento espiritual, façam o trabalho da justiça, ajam com 
compaixão e integrem sexualidade e espiritualidade. Faremos isso oferecendo treinamento de alto valor, apoio e recursos da 
igreja local, exploração teológica de ponta e expansão de parcerias.

O QUE ACREDITAMOS



MCC Communications Team, 2020

O QUE ACREDITAMOS
Valores essenciais da denominação ICM
Inclusão
O amor é o nosso maior valor moral e a resistência à exclusão é o foco principal do nosso ministério. Queremos continuar a ter condutas 
da fé, nas quais todos estão incluídos na família de Deus, e onde todas as partes do nosso ser são bem-vindas à mesa de Deus.

Comunidade
Oferecer uma comunidade segura e aberta para que as pessoas possam louvar, aprender, e, crescer em sua fé é o nosso desejo mais 
profundo. Estamos empenhados em preparar a nós mesmos e aos outros para fazer o trabalho que Deus nos convocou para fazer no 
Mundo.

Transformação Espiritual
Fornecer uma mensagem de libertação dos ambientes religiosos opressivos de nossos dias, principalmente para aqueles que 
experimentam Deus pela primeira vez é o que guia nosso ministério. Acreditamos que quando as pessoas são convidadas a experimentar 
Deus através da vida e do ministério de Cristo, as vidas serão transformadas.

Justiça
Trabalhando para “falar menos e fazer mais”, estamos empenhados em resistir às estruturas que oprimem as pessoas e para suportar 
aqueles que sofrem sob o peso de sistemas opressivos, sempre guiados pelo nosso compromisso com os Direitos Humanos Globais.
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RÁPIDA HISTÓRIA
● A ICM  foi fundada pelo Rev. Troy Perry em 1968. Nossa primeira igreja foi estabelecida em Los Angeles, CA, EUA e agora é chamada 

de “Founders Metropolitan Community Church”.

● ICM é a organização internacional mais duradoura e em operação contínua para educação pública sobre homossexualidade, 
sexualidade e espiritualidade. A ICM tem oferecido educação pública para organizações religiosas, instituições educacionais, órgãos 
governamentais e outros (incluindo o público emgeral) por mais de cinco décadas.

● A equipe denominacional da ICM está espalhada por todo o mundo e trabalha principalmente em um ambiente de trabalho virtual.

● O clero e os líderes da ICM representam um amplo espectro de idades, gêneros, raças, culturas, idiomas, países, habilidades e 
crenças. Mais de cinquenta por cento do clero da ICM são mulheres.

● Por mais de 50 anos, a ICM ordenou clérigos e abraçou vários líderes da igreja, que são abertamente gays, lésbicas, heterossexuais, 
bissexuais, trans * ou não-conformes de gênero.

● A ICM está presente em mais de 20 países e em todos os continentes habitáveis.

● A ICM é conhecida como Igrejas da Comunidade Metropolitana (ICM)  e como Metropolitan Community Churches (MCC) em todos os 
países de língua inglesa onde está presente a ICM. 
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Reverenda Bispa Cecilia Eggleston (2019 - PRESENTE)

A Reverenda Bispa Eggleston está envolvida na ICM há 30 anos, começando como um jovem ativista LGBT que 
ajudou a plantar uma igreja local. Ela serviu como coordenadora distrital europeia e como anciã regional, 
trabalhando com nossas igrejas na Europa Ocidental e na África. Ela é uma das poucas líderes da ICM que 
serviu em nível denominacional com o Rev. Perry e a Dra. Wilson como moderadores, aprendendo com eles 
sobre o que significa liderar um movimento global e uma denominação internacional.

Embora seja inegavelmente inglesa [britânica], a Reverenda Bispa Eggleston fala um pouco de francês e 
alemão. Depois de servir por nove anos como pastora na Northern Lights MCC, no Reino Unido, ela passou um 
ano viajando e cumprindo sua lista de desejos, incluindo voluntariado por três meses na Suazilândia, no sul da 
África. Ela ficou tão inspirada por sua experiência ali que procurou oportunidades para continuar este trabalho de 
justiça. Ela já trabalhou para uma instituição de caridade de desenvolvimento internacional, Send A Cow, que 
treina e equipa agricultores na África Oriental para superar a pobreza.

Reverenda Bispa Eggleston é um pregadora envolvente e oradora pública, bem como uma escritora. Ela voltou a 
estudar na Durham University, que tem um dos principais departamentos de teologia do Reino Unido. Ela 
ganhou uma distinção por sua dissertação: “Gays e Luto Privado”.

MODERADORES DA ICM
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Reverenda Bispa Rachelle Brown (2016 – 2019 - Moderadora Interina)

Reverenda Bispa Rachelle Brown foi ordenada na ICM em 2007, e possui Mestrado em Divindade (Master of 
Divinity) pelo Seminário Teológico Eden, em St. Louis, Missouri, e Mestrado em Comunicações pela 
Universidade do Estado do Missouri. Rachelle está atualmente em processo de doutoramento em Teologia, Ética 
e Ciências Humanas no Seminário Teológico de Chicago. Ela serviu como Ministra Interina Intencional, Líder da 
Rede ICM do Centro Norte dos EUA e é Especialista em Igrejas Emergentes na ICM.

Reverenda Brown publicou um capítulo chamado “Além da Mesa Aberta” na antologia Queering Christianity, 
editada por Robert E. Shore-Goss, Thomas Bohache, Patrick S. Cheng e Mona F. West. (ABC-CLIO, 2013).

MODERADORES DA ICM
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Reverenda Dra. Nancy Wilson (2005 - 2016)

A Reverenda Dra. Wilson foi a primeira moderadora “eleita” dentro da ICM, e ela foi uma das primeiras 
mulheres a liderar uma denominação cristã internacional. Em 2010, o presidente dos EUA, Barack Obama, 
nomeou a Dra. Wilson para o Conselho Consultivo do Presidente sobre Parcerias Religiosas e de Vizinhança. 
Para a segunda posse do presidente Obama, a Dra. Wilson foi a primeira pessoa abertamente LGBTQ a ler as 
escrituras em um culto inter-religioso presidencial. Ela já havia estado entre a primeira delegação de gays e 
lésbicas a se reunir com um presidente em exercício, o presidente Jimmy Carter. Suas honras incluem receber o 
primeiro “Prêmio Lazarus” da Sociedade Witherspoon da Igreja Presbiteriana (EUA), pregar as Conferências Earl 
na Escola de Religião do Pacífico (2002) e ser nomeada entre 50 poderosas líderes religiosas pelo Huffington 
Post.

Os trabalhos publicados da Dra. Wilson incluem: Eu Amo Contar a História: Mais de 100 Histórias de Justiça, 
Inclusão e Esperança (Livros para Acreditar, 2016), Revelando a Bíblia: Pessoas Queer, Deus, Jesus e as 
Escrituras Cristãs (Jornada de Vida Press, 2013), Outing the Church: 40 Years in the Queer Christian Movement 
(Life Journey Press, 2013), Our Tribe: Queer Folks, God, Jesus and the Bible (Alamo Press) (1995) e Amazing 
Grace, com pe. Malcolm Boyd. Suas orações e poemas estão incluídos em Race and Prayer, editado por 
Malcolm Boyd e Chester Talton (Morehouse Press, 1991).

MODERADORES DA ICM
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Reverendo Bispo Troy D. Perry  (1968 - 2005)

O Reverendo Bispo Perry é fundador da ICM e o primeiro moderador da ICM. Ele é um ativista de direitos 
humanos reconhecido internacionalmente e recebeu honras de muitas organizações de direitos humanos, 
incluindo doutorado honorário da Episcopal Divinity School, Samaritan College e Sierra University, juntamente 
com prêmios da American Civil Liberties Union, a Human Rights Campaign, o Lazarus Project, e a Associação 
de Imprensa Gay e Lésbica.

Seus trabalhos publicados incluem: O Senhor é meu pastor e sabe que sou gay (1973), Não tenha medo demais 
(1990) e Dez verdades espirituais para uma vida bem-sucedida para gays e lésbicas (e todos os demais) (2003), 
e Profiles in Gay and Lesbian Courage (escrito com Thomas L. Swicegood, 1992).
Reverendo Perry foi o primeiro cidadão americano a receber o Prêmio Cenesex de Cuba em 2017. O Rev. Perry 
foi homenageado por sua longa história de trabalho pelos direitos humanos e pelos direitos da comunidade 
LGBTQ + em todo o mundo.

MODERADORES DA ICM
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ESTRUTURA DE LIDERANÇA
CASA CLERICALCASA LAICA

CONFERÊNCIA GERAL

MODERADORCONSELHO DE BISPOS DIRETORIA

REDES E IGREJAS EQUIPE DE LIDERANÇA 
SÊNIOR COMITÊS DA DIRETORIA

EQUIPE 
DENOMINACIONALL
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ESTRUTURA DE LIDERANÇA
CONFERÊNCIA GERAL: A Conferência Geral dA ICM ocorre uma vez a cada 3 anos e é supervisionada pela Casa de Leigos 
e pela Casa dos Cleros.

MODERADOR: A moderação da ICM é eleita pela Conferência Geral. Ela é a CEO, a líder da equipe de liderança sênior e 
lidera e orienta a equipe denominacional da ICM. Ela é a Presidente da Junta de Governo, indica o Conselho de Bispos e é 
membro do Conselho de Bispos. Ela é a porta-voz oficial da ICM e é responsável pelo avanço da visão e missão da ICM em 
todo o mundo.

JUNTA DE GOVERNO: Este é o conselho administrativo da ICM e seus membros são eleitos pela Conferência Geral. Os 
membros são compostos igualmente por clérigos e líderes leigos da ICM.

CONSELHO DE BISPOS: Líderes espirituais da ICM, os bispos são nomeados pelo moderador, aprovados pela Junta de 
Governo e confirmados pelas Conferências Gerais.
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ESTRUTURA DE LIDERANÇA
A EQUIPE DE LIDERANÇA SÊNIOR é composta pela moderadora, o líder da 
equipe de desenvolvimento comunitário e o líder da equipe de 
desenvolvimento de recursos.

O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE é composto por duas equipes 
(Desenvolvimento da Comunidade e Desenvolvimento da Liderança) e buscam 
coletivamente desenvolver novas maneiras de se envolver com as pessoas, 
plantar e cultivar igrejas e desenvolver líderes saudáveis, treinados e 
capacitados (leigos e clérigos).

DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS é composto por duas equipes 
(arrecadação de fundos e finanças e comunicações) e buscam coletivamente 
supervisionar as comunicações internas e externas, incluindo sites, mídia 
social e mensagens de e-mail; eles coletam informações e idéias de igrejas 
locais, enquanto também mantêm detalhes de contato para indivíduos e 
igrejas. Eles supervisionam doações e avaliações, ao mesmo tempo que 
procuram encontrar fontes adicionais de renda que possam apoiar o ministério 
global da ICM.

Moderadora:  
Reverenda Bispa Cecilia 
Eggleston

Desenvolvimento 
Comunitário:  
Reverendo Elder Héctor 
Gutiérrez

Desenvolvimento de 
Recursos:  
Reverenda Dra. Kharma 
Amos
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PARA MAIORES INFORMAÇÕES

Explore nossa MCC/ICM “Estamos procurando por você!”
site do visitante em http://visitarigrejaicm.com/ 

Visite o site oficial da MCC/ICM em https://www.mccchurch.org/ 
Visite nossa página denominacional no Facebook em https://www.facebook.com/MCCchurch 
Contate-nos em press@mccchurch.net 

O logotipo oficial da ICM pode ser encontrado em https://www.mccchurch.org/ufmcc-logos/ 

http://visitarigrejaicm.com/
https://www.mccchurch.org/
https://www.facebook.com/MCCchurch
mailto:press@mccchurch.net
https://www.mccchurch.org/ufmcc-logos/

