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Igrejas escocesas se preparam para a Conferência Mundial de Missões 

De 2 a 6 de junho, uma ampla parceria de igrejas escocesas acolherá 300 
delegados de 60 países para a Conferência de Edimburgo, 2010. 

Edimburgo (ALC) – A Cúpula de Missão de Alto Nível será hospedada 
pelo New College, da Universidade de Edimburgo, e financiada por mais de 30 
Igrejas e Organizações Internacionais de Missão protestantes, católicas, ortodoxas, 
pentecostais e de tradições cristãs evangélicas. 

A Conferência de Edimburgo 2010 é a culminância de um processo de estudos 
internacional e multi-confessional inspirado pela transformadora Conferência 
Missionária Mundial de 1910, realizada em Edimburgo. Desde 2007, em todo o 
mundo, centenas de teólogos e especialistas em missão têm trabalhado em conjunto 
para identificar e discutir os temas cruciais para a missão cristã no século 21. 'Esta 
conversa global única’, diz a Drª Kirsteen Kim, Coordenadora do Processo de Estudo 
de Edimburgo 2010, “será tanto informar a prática futura da missão e estimular 
novos estudos em missão”. 

Na Escócia, representantes da União Batista, da Igreja da Escócia, da Federação 
Congregacional, da Igreja Metodista, da Sociedade Religiosa de Amigos, da Igreja 
Católica Romana, do Exército da Salvação, da Igreja Episcopal Escocesa, da Igreja 
Unida Livre da Escócia, da Igreja Reformada Unida e da Aliança Evangélica estão 
trabalhando em conjunto para apoiar o projeto internacional. Em abril de 2010, o 
irmão Stephen Smyth foi destacado pela ACTS (Ação das Igrejas Unidas da 
Escócia, sigla em inglês) para ajudar a coordenar acordos da Conferência na 
preparação das sessões, que têm início em 2 de junho. 

A Conferência de Edimburgo 2010 terá lugar em Pollock Halls. Em 6 de Junho, a 
Conferência será concluída com um culto celebrativo nos corredores da Assembleia 
Geral na colina, da Igreja da Escócia, o local histórico da conferência de 1910. Os 
organizadores esperam 1.200 visitantes de todo o mundo. O pregador convidado 
deste culto será o Arcebispo de York, Dr. John Sentamu. As celebrações finais serão 
transmitidas ao vivo para uma audiência internacional no website do 
projeto www.edinburgh2010.org.
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