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Três Oficiais do Mundo puderam participar do Seminário da Área América Latina em abril de 2019, em
São Paulo, Brasil. O evento aconteceu logo após o Seminário da Ásia Oriental em Hong Kong, então
poderíamos ter sido perdoados por estar cansados, mas a energia e paixão das mulheres desta área
logo nos revigoraram. Oficiais do mundo não foram os únicos que tiveram longas e árduas viagens
para São Paulo, mas todos se sentiram elevadas pela comunhão, adoração e compartilhamento de
notícias que experimentamos aqui. Nosso local de encontro foi a Faculdade de Teologia, dentro da
impressionante Universidade Metodista de São Paulo, Campus São Bernado. Foi muito significativo
que esse centro de aprendizado tenha sido batizado em homenagem à Sra. Otilia Chaves, Presidente
Mundial Brasileira da Federação Mundial Metodista e as Mulheres da Igreja Unida, em 1952-6.
O Programa Weaving Together foi um momento
inspirador de compartilhamento de notícias de
Oficiais do Mundo, Área e Unidade da Argentina,
Bolívia, Brasil, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai.
Ouvimos como as Oficiais da Área, Leila e Jessica,
estiveram ocupados visitando e se comunicando
com as Unidades Associadas, a fim de incentivar
uma maior participação. Também tivemos o
prazer de incluir nesta reunião os dois bolsistas
da Helen Kim Memorial para essa área, a Karen
do Peru e a Luiza do Brasil. Foi bom ver como elas

(e outras mulheres jovens) estavam sendo
encorajados a contribuir para a vida e o trabalho da
área.
Fiquei particularmente impressionada com o
compromisso desta área com a campanha das
Quintas-Feiras Negras de acabar com a violência
contra as mulheres, aumentando a conscientização
entre homens e meninos, bem como mulheres e
meninas.

O recurso de Ketso foi usado com entusiasmo e gerou conversas animadas e prioridades claras para o
trabalho futuro. Um desafio real para muitas dessas Unidades é a dificuldade de viajar por vastas
nações, tornando as boas comunicações vitais. Boletins digitais e uma revista bimensal para o Brasil
"Voz Missionaria" fornecem informações regulares e valiosas.
A maioria das mulheres presentes falava apenas português ou espanhol, por isso fiquei muito grato
por ter dois excelentes tradutores à disposição para garantir que aqueles de nós restritos ao inglês
pudessem entender o que estava sendo dito. Andrea Reilly e Keila Guimarães eram como anjos,
sempre à disposição para compartilhar a mensagem através das barreiras linguísticas. A Rev.
Margarida Ribeiro presidiu a nossa última comunhão, um momento muito especial de culto e
rededicação.
Uma vez que o Seminário de Área começou, nos unimos a mulheres do Equador, Colômbia, República
Dominicana, Guatemala, Porto Rico e também El Salvador, que foram oficialmente recebidas na Área
como membros afiliados.
O programa do seminário incluiu muita adoração animada e significativa. Pequenos grupos foram
formados para um excelente estudo bíblico
interativo em Atos 9: 36-42, a história de Dorcas,
da qual novas verdades sobre serviço e ministério
foram destacadas. Andrea Reilly usou a história do
Antigo Testamento das cinco filhas de Zelofeade
(Números 27: 1-11) para nos ajudar a considerar
como podemos desafiar as injustiças de nossas
próprias sociedades falando como mulheres
corajosas e informadas da Federação Mundial para
aquelas sem autoridade.

Eu pude ministrar sobre o compromisso da
Federação Mundial de proclamar o evangelho através de adoração e relacionamentos e Mataiva
delineou os benefícios do programa Helen Kim
Memorial Scholarship com a ajuda dos dois
acadêmicos atuais. Ester Antunes falou sobre suas
experiências como bolsista de missão global na
Nicarágua, Costa Rica e Uruguai. Ficamos todos
comovidos com o que ouvimos e ficamos tão
felizes por Ester ter participado e contribuído para
o nosso seminário. Nosso culto final com
comunhão no sábado foi liderado pela Rev.
Margarida Ribeiro, uma líder criativa e inspiradora
para todos nós. Então, no Domingo de Ramos,
muitos de nós fomos recebidos na Catedral
Metodista de São Paulo para o culto matinal.
Voltei para casa com a impressão de que as mulheres metodistas da América Latina estão
comprometidas, corajosas e fiéis ao chamado de Jesus Cristo para proclamar a grandeza de Deus. Eu
devo orar para que sua contribuição significativa para a vida da igreja seja plenamente reconhecida e
valorizada por todos.
(Meus agradecimentos a Josh Robertson por essas fotos).
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