
Força Tarefa Metodista Unida para os Ministérios sobre Necessidades 
Especiais

MISSÃO: Por meio da advocacia, educação e do empoderamento, a Força Tarefa Metodista Unida para os 
Ministérios com Necessidades Especiais deverá liderar a Igreja Metodista Unida na criação de uma cultura na qual 
as pessoas com necessidades especiais sejam incluídas plenamente em todos os aspectos do culto, liderança e 
ministério.

A sua congregação deseja alcançar a pessoas afetadas por necessidades especiais 
para compartilhar o amor de Deus e trazê-las para a família eclesiástica? 
Você necessita de idéias e informações sobre como fazer com que seus programas sejam mais inclusivos e com que 
suas instalações sejam mais acessíveis? 
Você quer empoderar a crianças, jovens, e adultos com autismo, necessidades especiais intelectuais e de 
desenvolvimento, necessidades físicas, dificuldade de locomoção ou que tenham perdido a visão ou a audição para 
que eles também possam participar e compartilhar seus dons? 

NÓS PODEMOS AJUDAR! 

Recursos Disponíveis: Um website amplo (em Inglês) com vários recursos relacionados a necessidades 
especiais, incluindo o documento Auditoria e Mini-Auditoria de Acessibilidade na Igreja: 
www.umdisabilityministries.org. 
Uma oficina de 6 horas para “treinamento de líderes” sobre questões relativas às necessidades especiais, o qual 
pode ser baixado da internet sem custo. 
Uma consultoria e um técnico de internet disponível por e-mail: UMTFDM@gmail.com.

Iniciativas Atuais: 
• Publicação de um boletim eletrônico mensal sobre todas as facetas do ministério com necessidades 

especiais (Faça a inscrição no nosso website.) 

• Ajuda a conferências e igrejas a desenvolver treinamento para a melhor atenção a necessidades especiais. 
• Aparelhamento de líderes por meio de um curso avançado de apresentação para leigos e leigas. 

• Retiros de ensino para realizar auditorias de programas e instalações para que elas promovam maior 
acessibilidade e inclusão. 

• Advocacia em questões envolvendo a pastores e pastoras com necessidades especiais, tanto no ministério 
ativo como em licença. 

• Compilação de um Banco de Recursos com informações sobre palestrantes, consultores, ministérios e 
comitês sobre Conexão com Necessidades Especiais. 

• Criação de redes de contato [Networking] com missões e ministérios envolvidos com necessidades 
especiais ao nível global.

• Oferecimento de informação atualizada através de postagens no Facebook, Twitter, e Pinterest. 

VOCÊ PODE AJUDAR! 
• Informe-nos sobre seus programas, necessidades, e sonhos para o futuro. 

• Notifique-nos sobre oficinais, eventos, and serviços litúrgicos relacionados às necessidades especiais e nós 
podemos ajudar a veicular essa informação. 

• Colabore conosco doando recursos por meio de Advance #3021054. 

• Seja um assinante de nosso boletim. 



• Ofereça seu apoio voluntário como uma pessoa de referência nessa área. 

• Compartillhe com outros sobre nós e nosso trabalho! 

Informação para Contato 
Endereço: a/c GBGM, UMCOR Health, 475 Riverside Dr., 15th Floor 
New York, NY 10115 
Aos cuidados de: Patricia Magyar 
E-mail: UMTFDM@gmail.com 
Web: www.umdisabilityministries.org


