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ue alegria! Mais um boletim está chegando até você, querida irmã que faz parte
da nossa Confederação de Mulheres Metodistas da América Latina e Caribe.

Sim. Você é muito importante! Você que faz parte da sua Sociedade de Mulheres, da
sua igreja, da sua Federação. Aí mesmo onde você está, onde Deus te colocou.
E um motivo a mais de alegria é, juntas comemorarmos no dia 18 de agosto próximo, o
DIA DA CONFEDEDERAÇÃO DE MULHERES METODISTAS DA AMÉRICA LATINA
E CARIBE.
Enviamos com muito carinho, uma sugestão de liturgia, onde estaremos reafirmando
nosso compromisso com o trabalho do Senhor.
Todas nós somos parte desse trabalho maravilhoso, onde o Senhor nos chama a proclamar A Palavra!
O Senhor nos chama a anunciar a esperança da salvação em Jesus Cristo!
E somos chamadas a realizar essa missão SENDO LUZ!
Nós todas, juntas, cada uma em seu país, em sua seara, podemos fazer a diferença na
vida de tantas mulheres, de tantas pessoas. Como? SENDO LUZ! LEVANDO LUZ!
Nós temos a LUZ do Senhor sobre nós. Vamos brilhar e espalhar essa LUZ DIVINA,
proclamando a esperança de uma vida colocada nas mãos do Senhor Jesus. Nós O conhecemos. Mas muitas vidas ainda não.
Que a nossa LUZ brilhe, incendeie, seja fluorescente, incandescente, seja o brilho do
amor de Deus!

.

Geny Amorim
Encarregada de Literatura CMMALC
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EDITORIAL

S

ementes ,muitas sementes foram
lançadas no decorrer desses anos em nossos
solos , por muitas mulheres valorosas que
sonharam em alcançar toda a America Latina e Caribe .

Com disposição e á disposição para colocarmos
as mãos no arrado e junto com Você Semearmos aonde nossas mãos ,pés , olhos , boca .
alcançarem .

Esses sonhos começaram num solo duro ,firme , o qual foi afofado com muito suor ,muita luta mas muita alegria a cada semeadura ,pois sabiam que era uma Semente
especial .

“Então te dará chuva sobre a tua semente,com que semeares a terra, como também
pão da novidade de terra; e esta será fértil e
cheia.... “ Isaías - 30.23

Lançada na sua casa , na sua igreja , através da sua amiga , da sua irmã, da sua Sociedade Metodista de Mulheres .
A cada preparação do nosso boletim informativo ,tenho visto o quanto essas sementes
Germinam e de formas tão brilhantes, cada
uma em sua singularidade , com seu perfume, sua beleza , sua cor e sua maneira própria de ser .

Abraço carinhoso ,do fruto ou melhor da
Flôr de uma Semeadura.
Claudia Lima Camargo Lira
Vice Presidente

Temos ainda muitos solos que precisam ser
afofados ,preparados para receberem as
sementes ,assim germinarem e florescerem
maravilhosamente .

“Somos

um
Povo Escolhido”
e fomos
chamadas a
Proclamar o
Reino de nosso
Deus por onde
passarmos.”
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Florianópolis - Santa Catarina –Brasil
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EL SALVADOR
Nos dias 23 a 27 de maio de 2017 em comemoração à morte do Monsenhor Oscar Romero
realizou-se a Conferência de Mulheres Metodistas em Auachapán, El Salvador, quando estivemos reunidas, Jéssica Solar, Vice presidente de Área e eu, Leila Barbosa, Presidenta de
Área da CMMALC, participando com as mulheres metodistas de um momento muito especial quando foi eleita a nova diretiva nacional do país para os dois próximos anos.

Vogal 3 Norma Calderon; Vogal 1 America Garcia; Presidente Adela Samayoa; Secretária
Evelyn
Garcia; Vogal 2 Reina Mendoza; Tesoureira Adela Quintanilla e Rev Juan de Dios
Pena

A alegria foi imensa pela oportunidade de conhecer o trabalho e também pela bênção
de dirigir duas oficinas cada uma. Jéssica falou sobre “Autoestima Saudável” e
“Organização de trabalhos” e Leila sobre “Mulher presente de Deus” e sobre o que é a
CMMALC . A ministração da Palavra no culto de abertura foi com a irmã Jéssica e no
culto de encerramento com a irmã Leila.
O rev. Juan de Dios foi uma bênção o tempo todo com sua simpatia e capacidade organizacional, e também pela atenção e carinho com as mulheres participantes.
Todas desfrutaram de um lugar maravilhoso no primeiro dia, quando foi
possível apreciar as flores de muitas
cores no “Café Entre Nuvens”. Alegria
ver moças tão jovens participando dos
trabalhos da Sociedade Feminina
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No segundo dia os trabalhos foram na Igreja El Shaddai onde fomos recebidas pelo
pastor Emerson que nos acolheu com muito carinho

Pastor Emerson

apresentação dos trabalhos de cada sociedade feminina
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A experiência com as irmãs e irmãos de El Salvador foi inesquecível e de
muita importância para a
CMMALC

Ao Rev. Juan de Dios
Pena e a irmã Roxana
Nero a CMMALC agradecemos por todo o carinho e atenção!

Irmãs/os jamais as/os esqueceremos!
BOLETIM
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REUNIÃO DA FEDERAÇÃO MUNDIAL

Aconteceu nos dias 6 a 10 de março a reunião das Oficiais Mundiais em Chicago, Estados
Unidos, no Hotel Crowne Plaza. Estiveram presentes as componentes da Mesa: Presidente
Alison Judd; Vice presidente Matilda Johnson, Secretária Mataiva Robertson, Tesoureira
Leu Pupulo, Arquivista Judith Siaba, Editora do Árvore da Vida Ligia Istrate, a Presidente
Emérica Ann Conan e as presidentes das nove áreas inclusive a Presidente da Área de
América Latina Leila de Jesus Barbosa.
Foram momentos preciosos de irmandade onde pudemos conhecer-nos um pouco
mais, ouvirmos sobre os trabalhos e experiências de cada uma, apresentação de relatórios de todas as presidentes

7

PÁGINA

8

Ainda vivemos uma experiência interessante, sendo orientadas a trabalhar com um método moderno chamado KETSO, que significa AÇÂO. Juntas, buscando ver de onde viemos,
onde
estamos
e
onde
queremos
chegar.
Recebemos um rico material contendo relatório de todas as Áreas, relatórios das componentes da mesa, metas a serem seguidas por cada área, como por exemplo, as metas para a América Latina e Caribe: *Boa saúde e bem estar. Um milagre de cura. Defender/
apoiar clínicas e centros de saúde em comunidades rurais. Cuidados de saúde mental e
stop para a obesidade. * Igualdade de gênero- Gêneses 1: 27 e 28. Programas de capacitação de mulheres e meninas/ promover
dignidade.
*Redução das desigualdades- Mateus
20: 25 a 28, orientação- modelos de papel.

Enfim foram dias muito ricos para todas nós e ainda sobrou uma tarde para conhecermos
Chicago, e valeu à pena! Que Deus nos abençoe nesta grande responsabilidade!
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FEDERAÇÕES
Brasil- Primeira Região
XVI ENCONTRO REGIONAL DA MULHER METODISTA

Com o tema “Mulheres Marcadas por Deus alcançam vidas que sofrem”, no dia 18 de março
de 2017, na Igreja Metodista Central em Valença- distrito de Valença às 10h deu-se início o
16º Encontro Regional da Mulher Metodista.
Em meio à alegria, expectativas, emoções, caravanas chegando, mais acima de tudo com a
certeza e a confiança firmada em Deus, a presidente da Federação de Mulheres Fátima Regina inicia esse acontecimento que é uma verdadeira festa na presença de nosso Deus.
A palavra da manhã foi ministrada pelo
Bispo Paulo Rangel em Lamentações 3: 19-22. Momento de edificação,
exortação, força e fé no Deus da nossa
salvação. Palavra essa que foi recebida com alegria, mediante as manifestações de glorificação e palmas que
foram dadas durante a ministração.
O momento da apresentação dos distritos conduzido pela Pastora Lígia Fernandes, como sempre é um marco de
emoção nessa programação. As irmãs
preparadas com echarpes, faixas, bolas coloridas anseiam em fazer o melhor no momento da chamada.
Esse ano fomos grandemente abençoadas, pois dos 16 (dezesseis) distritos
que compõem a 1ª Região, todos foram representados de forma expressiva, pois tivemos uma base de 1.500 pessoas participantes. Louvamos a Deus pela vida de
nossas Secretárias Distritais que se comprometeram com a obra de forma responsável e incansável.
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Autoridades de outros seguimentos também estiveram presentes:

Ivana Aguiar Garcia - Presidente da Confederação; Amélia Tavares - Redatora da Voz Missionária; Ezequiel Faleiro - Presidente da Federação de Homens da 1ª Região; Deise Marques
Coordenadora da Educação Cristã; Deusimar Gomes de Oliveira Presidente da Associação
de esposas de pastores; Débora de Oliveira Ribeiro dos Santos Coordenadora Regional de
Escola Dominical. Não podemos também deixar de destacar a presença de muitas pastoras
e pastores que tem apoiado o trabalho da Federação na Região.

À tarde foi realizada a caminhada pela Paz: mulheres de todas as idades levam para as ruas
de Valença o seu protesto pacífico de indignação e vergonha pela violência contra as mulheres, com faixas, cartazes.
BOLETIM
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1ª Região se posicionam e buscam solução para essa situação que envolve
toda sociedade.
Moradoras e moradores entenderam esse momento e através de acenos, corações feito com as mãos davam o feedback. Tivemos ainda o testemunho de
superação da Pastora Sirléia, como tem sido a recuperação e a vida após a
violência sofrida por sua filha que resultou na morte de seu filho, testemunho
esse que independente de qualquer coisa não podemos deixar de louvar e
bendizer o nome do Senhor.
Para terminar, a Pastora Giselma Brum, Assessora da 1ª Região nos trouxe a
reflexão final..

Sonia Soares Teixeira
Vice-Presidente da Federação de Mulheres
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SÉTIMA REGIÃO
No dia 26 de março de 2017 aconteceu
o III Encontro de Mulheres da Sétima
Região com o Tema: “Mulheres marcadas por Deus alcançam vidas servindo”,
na Igreja Central em Teresópolis.

Tiveram a presença do Bispo
Emanuel Silva (Mano) .

Joyce e Elizabeth fazendo a propaganda
da Voz Missionária

Houve a participação de mais ou menos 800 mulheres que realizaram uma linda passeata em defesa da Mulher que sofre violência de todas as formas..

Mulheres do distrito de São Gonçalo fazendo a
propaganda da campanha 5ª feira uso preto .
BOLETIM

DA

CMMALC

EDIÇÃO

II1,

2017-2021

P Á G I N A

1 3

Maria Alice, sua filha e netas fazendo a propaganda da SMM,
que pode se estender a várias
gerações

Sétima Região em reuSétima Região em reunião Plena
nião Plena

Clicia (eu) fazendo a campanha
do Dia Mundial de Oração

Também tivemos no nosso Encontro a presença e palavra da pastora Monica Mendes de O. França que ministrou a Santa Ceia e realizou a cerimônia do Lava pés.

Clicia .

PÁGINA

14

SEGUNDA REGIÃO
Foi uma alegria, como presidente da Federação Metodista de Mulheres, junto com as companheiras de
diretoria, Vera Elisa Coelho Nunes e Eneida Fonseca Both participar do Culto de 100 anos de fundação
da Sociedade Metodista de Mulheres da Igreja Metodista Central de Santa Maria. Comemoração linda
que contou com muitos convidados. A mensagem foi do Bispo Luiz Vergílio da Rosa.
Que Deus continue abençoando o trabalho das irmãs

Presidente Eva Regina Ramão.

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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QUARTA REGIÃO
Aconteceu no dia 01 de julho de 2017, o Encontro Distrital de Mulheres Metodistas Distrito Norte-Sul de BH/ 4ª região, na Igreja Metodista em Inconfidentes, organizada pelas secretárias distritais Idair Pereira, Dalcy Gomes, Ângela Maria Nascimento e Carla Marinho, e pela
pastora Airam Lomeu, responsável pelo distrito.

Houve ministração da irmã Eloísa Altino que fez palestra e
louvor abordando o tema: “Mulheres Marcadas por Deus Alcançam Vidas”.
Nessa ministração as mulheres foram incentivadas a derrubar “as muralhas” que a afastam de uma vida plena com
Deus, através do louvor e adoração.
Participaram também desse encontro a Presidente da
4ª Região Maria Olinda Filó Mazzini e a Presidente Emérita
Marlussi Satlher.

Foi um tempo abençoado e edificante de ministração na vida das mulheres das sociedades, que já são marcadas por Deus e saem desse Encontro com o desejo ardente de alcançar
vidas.
SD Carla Adriana
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OITAVA REGIÃO

Aconteceu o Bi distrital do Distrito F Norte e F Sul na Igreja Metodista em Taguatinga Centro- DF, no dia 03 de junho. Quem
deu a palavra foi a nossa Bispa Hideide, na programação tivemos: grupos musicais femininos, sorteio de brindes e bingo
bíblico.
Informou a Presidente Magali Nicolau

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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Mulheres Marcadas por Deus alcançam vidas dando passos de Fé,
este foi o tema do encontro distrital de mulheres do distrito oito na
Paraíba. Sob a coordenação da SD Suely Freitas, participação de
todas as sociedades, através de cânticos e danças. A doce presença do espírito Santo foi tremenda através de cada gesto, cada palavra, de saudação. Esteve presente o pastor do distrito Cícero E Batista, dando uma palavra de boas vindas como pastor local e SD,
também a presença do pastor Edson Davi e a palavra ministrada
pela pastora Claudete Costa. Verdadeiramente fomos impactadas,
restauradas e preparadas para o novo. Verdadeiramente Deus nos
surpreendeu, foi uma tarde de benção, comunhão, e não poderia
deixar de dizer, Deus purinho, Deus lindo. Obrigada Pai.

Informou Maria do Amparo de Freitas- Presidente

1 7
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COLÔMBIA
Quis enviar-lhes algumas das atividades qu realizamos na Colômbia, pois entendo que é
muito bom que todas nós aprendamos dos trabalhos nos diferentes países
No mês de Março: Participei na Celebração do dia da Mulher no Território Indígena Zenu, convocando mais de 280 mulheres de nossos conselhos indígenas. Foram realizados concursos, premiações e conversações.
Venho trabalhando com lideranças e Capitães no fortalecimento interno da organização,
através de conversas, oficinas e acompanhamento. Isto tem ajudado em seus projetos de
vida sem perder seus usos e costumes.
Tive o privilégio de pertencer a um de seus conselhos tendo os direitos e deveres como indígena Zenu.
No Mês de Abril: “Ubuntu”... Foi realizado de 20 a 27 de Abril o primeiro Ubuntu na
Colômbia. Três países irmãos: EEUU, Brasil e Colômbia, em companhia de doze Mulheres Metodistas Unidas.
Visitamos três comunidades de nossa Igreja Colombiana Metodista, San Onofre, Brisas del Mar e Flor del Campo em Cartagena, mostrando nossas vivências, gastronomia, nossa cultura, e nossas esperanças. As devocionais, os dramas de mulheres
nos tempos de Jesus, os trabalhos em grupo, e as manualidades ou artesanatos foram experiências muito especiais e significativas para nossas mulheres.

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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No Mês de Maio Encontro Nacional Ecumênico foi realizado em Bogotá de 18 a 21.
Fui convidada pelo Grupo de Mulheres Ecumênicas Construtoras da Paz, GEMPAZ, onde venho trabalhando fazem seis anos para compartilhar nossas experiências de construção da Paz
e Incidência Política em nossa região,(Sam pues-Sucre) com a participação de 25 mulheres de
cinco regiões da Colômbia. Mulheres comprometidas na construção da Paz a partir de nossa
Fé.
O objetivo deste Encontro foi fortalecer a espiritualidade ecumênica e identidade Gempaz.
Grupo Ecumênico de Mulheres Construtoras da Paz. Tivemos diversas atividades: momento
de reflexão, auto cuidado, roda de conversas, painel com ex combatentes das Farc e com um
representante do Alto Comissionado pela Paz. Contamos nossas experiências, desafios e incidência em nossas regiões quanto ao trabalho de construção de paz nestes momentos na Colômbia.

Luvis Diaz Chavez
COORDENADORA NACIONAL DE MULHERES ICM
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PARAGUAI
Congresso de Mulheres realizado nos dias
4 e 5 de novembro pela Federação de Mulheres, quando todos
os distritos participaram.
Noticou a Presidente Zunilda Ascurra

“Para cha mar a atenção do leito r, insira uma citaçã o ou frase interessan te do texto aqui.”
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PANAMA
XVI Assembleia Geral da Federação de Mulheres da Igreja Metodista
(11-12 Março de 2017 )

Primeira reunião e culto unido do Distrito de Chiriquí, com o tema:
Liderança Eficaz da Mulher

Junta Diretiva Nacilheres Metodistas do Pana-

onal da Federação de Mumá
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Primeira Reunião da Junta Diretiva
a Nível Nacional e Oficina com o
Tema: Princípios de Liderança em
nossos Ministérios.

Em comemoração ao mês do Metodismo o Distrito do Panamá realizou visita
a Área Hospitalar e compartilharam com mulheres canastillas, para cumprir o
chamado a servir e levar esperança a quem necessita .

Informou a Presidente Yahaira Ruiz
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CHILE
FEDERAÇÃO FEMININA METODISTA DO CHILE.
Apesar do frio, chuva, vento e neve, nos reunimos como Diretório da Federação Feminina Metodista Chile em Loncoche para seguir analisando e planejando nossa caminhada. Ali foi entregue o programa do Dia de Federação para o
mês de Agosto quando teremos atividades durante todo esse mês. Culminamos nosso tempo com um maravilhoso Encontro de Mulheres do Circuito Sul
com o tema "Escolhidas para Proclamar Nova Vida em Cristo”, dirigido pela irmã Rita Paredes. A reflexão pela irmã Ivonne Pereira, finalizando com uma dinâmica de perdão dirigida pela irmã presidente, Silvia Toledo.
Nesta oportunidade a irmã Ivonne Pereira apresentou sua cartilha “Testemunho
Bíblico de Grandes Mulheres do Antigo e Novo Testamento” para América Latina e Caribe, escrito por ela. Agradecemos a Igreja local por sua hospitalidade
e aos pastores presentes: Superintendente Pedro Palacios, Pastor Neftalí Gajardo e Pastor Pedro Grandon Seguel.
Graças Senhor por tua Companhia e Fidelidade!

Cartilha apresentada pela irmã Ivonne
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Em reunião
PROGRAMA MÊS da FEDERAÇÃO

Desfrutando da neve antes de iniciar a sessão

Irmãs do Circuito, Distrito Sul
Irmãs do Circuito,
Distrito Sul

Silvia Toledo Salazar- Presidente
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ARGENTINA
Federação de Mulheres Metodistas da Argentina
Equipe Nacional da FeMMA Pastoral da Mulher reunidas em Rosario, Provincia de Santa Fe.

Coordenadora, Silvia Mutio (VIRCH Patagonia); Vice Coordenadora, Mirta Monmany
(Noroeste Argentino ); Secretária de Atas, Graciela Troncozo (Gran Rosario, Sul Santafecino e
Litoral); Secretária Correspondente, Nora Viacava (Cidade Autónoma e Gran Bs As); Tesoureira, Noemí Gallardo (Córdoba); Vogais, Sara Paladino (Buenos Aires), Fanny Gamboa
(Cuyo); Pastora Acompanhante, María Esther Andersen (Gran Rosario).

No dia 30 de Maio, o Grupo Feminino da Igreja de Arroyito (Rosario) realizou seu primeiro chá
anual. Na foto podemos ver a comissão formada pela Coordenadora Sra Cristina De Aceto,
Tesoureira Sra Nora Casas de Pfurr, Secretária Srta Elizabeth Sclavi. O objetivo do chá é arrecadar fundos para serem utilizados em Ação Social dentro e fora da igreja. Graciela Troncozo.
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Encontro de oração em Jujuy, Dia Internacional da mulher. Desde a comunidade de
fé e as famílias desejamos poder marcar presença misericordiosa frente a tantas
necessidades. Estela Florit

Encontro Distrital de Mulheres em Trelew, Chubut. Eblin Foletto, Silvia Mutio
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No sábado 3 de junho tivemos a celebração pelos 150 anos de vida de nossa Igreja, plena
de emoção, louvores, gratidão ao Senhor e sonhos para os anos que virão.
O festejamos tal como celebramos nossos cultos, proclamando que as portas desta casa se
abriram para o bairro, louvando ao Senhor com instrumentos e com nossas vozes, com gratidão pela rica herança recebida e em memória pelas pessoas que formaram parte desta comunidade com tanta historia.. Nora Viacava

Dia Mundial de Oração
Mulheres de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires. Graciela Geymonat
Cheveste

Encontro de Mulheres Puerto
Madryn- Chubut - Eblin Foletto,
Esther Dalmas, Mariela Williams.
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Encontro de Mulheres Puerto Madryn- Chubut Eblin Foletto, Esther Dalmas, Mariela Williams.

Encontro de Mulheres
Trelew, Chubut- Eblin Foletto, Silvia Mutio

Coordenadora Nacional: Silvia Mutio
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MÉXICO
IGREJA METODISTA DO MEXICO A.R.
Conferência Anual do México
FEDERAÇÃO MÉXICO DE SOCIEDADES MISSIONÁRIAS FEMININAS
XXVII ASSEMBLÉIA ANUAL

XXVII Assembléia Anual da Federação México das Sociedades Missionárias Femininas,
celebrada nos dias 2,3 e 4 de junho de 2017, às 16h no templo “El Messias” , Miraflores,
Chalco, Edo. de México, tendo o Culto de Abertura à hora antes citada, pregando a Palavra I. Ma. Zabdiel Campos Muñoz, Superintendente do Valle de Anáhuac, com a mensagem “ IDENTIDADE EM JESUS CRISTO”, com fundamento bíblico na Carta aos Efésios
6:10-20. Dirigindo o culto Araceli Vázquez Alaniz, Presidente da Federação e Eva Romero
Coordenadora Geral.
Houve momentos de oração pela Assembléia, e também pelas outras Assembléias que
estavam acontecendo, assim como a Conferência Anual, Bispos, Pastores, SMF, etc.
O total da assistência: 78 pessoas
Foi nomeada a irmã Rebeca América Tinoco, Secretária da Assembléia, já que a Secretaria de Atas Irma Vega apresentou sua renuncia um dia antes de ter início esta Assembléia.
Procedeu-se à organização interna com suas comissões: hospedagem, alimentação, cortesias, oração, estatística de assistência, estandartes, estatística de tesouraria, comunhão,
culto memorial, noite social, música, fotografia, direção de programa geral, artesanato, escrutinadores, comissão de Planos e projetos, Comissão Revisora de livros de atas e tesouraria da Federação, controle do tempo.
As refeições foram preparadas pelas irmãs da SMF “Martha e Maria” de Miraflores, a
quem agradecemos infinitamente a preparação com esmero e dedicação.
No sábado 3 de junho houve uma Devocional dirigida pela SMF “SARA”de Cocotitlán e
depois se realizou a II e III Sessões Plenárias , com
o Informe da Presidente, da Coordenadora Geral e da tesoureira.
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Tivemos o Culto Memorial, dando a pregação o Pbro. Gabriel Solano Ramírez, e dirigido pelas
Coordenadoras do Distrito Sudoriental, mencionando a todas as irmãs que estão presentes no
céu, dando graças a Deus por suas vidas que foram um exemplo para nós.
Houve momentos de oração por nosso país, pelas mulheres violentadas, famílias que perderam um familiar sequestrado, por nossos jovens e crianças, pelos idosos, por nossos governantes, por nossa amada igreja Metodista IMMAR.,
Bispo e seus pastores.
A Coordenadora do Centro de Diagnóstico Integral
para Adolescentes ( CDIA) Bertha López, apresentou seu informe destacando que nenhum domingo
se deixou de atender aos jovens do Centro, levando
pregadores e irmãs que acompanham este ministério.
Foi apresentado o informe do Projeto “Oasis do Retiro”, concordando fazer um almoço no mês de agosto por todas as SMF e assim apoiar o dito projeto.
Foram lidos os Informes das Delegadas ,
CMMALYC, UNISFEC, Assembleia da Federação
Septentrional e Sureste.
Aconteceu uma Oficina “Bonecas quebradas”, com
a irmã. Deyanira Simental.- da Federação Septentrional, a qual foi gratificante para nosso espírito muitas vezes quebrantando. Damos graças a Deus por
esta oficina, que foi de grande bênção para as irmãs
assistentes.
Foi preparado um jantar social com loteria, serpentes e escadas, memorama, canicas, dardos, aros, y
karaoke, foi bonito ver que todas as irmãs mostraram que contudo têm alma de meninas, rimos, cantamos e não queríamos ir embora do evento.
No domingo 4 de junho, tivemos a IV Sessão Plenária, onde deram os ditames das Comissões Revisora de Livros de Atas e Tesouraria.
Foram nomeadas as Delegadas para as Assembléias 2018 das Federações Sureste e Septentrional, sendo nomeadas.
Sureste.- Santa Avila Delegada e Verónica Castro SuplenteSeptentrional.- Jaquelina García Delegada e Esperanza Ayala.- Suplente.
Foi nomeada a Comissão de Candidatura 2018.
Distrito. Centro.- Yolanda López Beltrán
Distrito. SO.- Débora Hortiales
Distrito. VA.- Rosario Ríos
E a atual Presidente da Federação.
Encerramos com o Culto unido com a congregação de Miraflores, distribuindo a comunhão
os Presbíteros. Demetrio Solano e Zabdiel Campos., tendo uma refeição muito suculenta com
grelhado.
Damos graças a Deus por poder cumprir mais um compromisso.
Atenciosamente,

ARACELI VASQUEZ A.
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Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi organizada uma Conferência
intitulada ““Equidade… à partir de nós”; tendo como Expositoras convidadas para esta
data a Dra. Dora Canales e Rev. Rosanna Panizo, Reitora e Diretora Acadêmica do Seminário Teológico Wesleyano da Igreja Metodista do Peru; além da participação da Mag. Rebeca
Luza, Teóloga e Docente do mesmo Seminário.

Este tema, como sabemos é vital não só para melhorar as condições
econômicas, sociais, políticas e culturais da sociedade em seu conjunto, como também contribui para alcançar uma cidadania mais integral e para fortalecer a governabilidade democrática.

Conseguir a equidade de gêneros é um desafio para todas as sociedades e seus governos,
e se faz necessário e iniludível que se formulem e estruturem os meios pertinentes para desenvolver as mesmas capacidades, oportunidades e segurança e se vá reduzindo violências
-conflitos, que permita tanto aos homens como às mulheres estabelecer liberdades e capacidades de escolher e decidir sobre suas condições de vida.
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Sendo assim, nesta oportunidade, se solicitou levar um alimento não perecível como apoio
solidário a um Pastor de nossa comunidade, que se encontra em processo de recuperação
de sua saúde.

Finalmente, a cada uma das participantes foi entregue um marcador de livros, e só dois deles tinham a palavra “Abençoada” no verso; dando o direito a livros de Educação Cristã.
Esta Conferência é o início de um Ciclo de Conferências e parte do trabalho que se estará
realizando como Vice presidente de Área da CMMALC no Peru.

No mês de agosto, se Deus quiser estaremos convocando a outra Conferência.
Sigamos buscando Seu rosto em humildade, obediência e amor, e cada dia Ele nos guie e
dirija.

Jessica Solar
Vice presidente de Área, CMMALC

