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EDITORIAL
Três Oficiais Mundiais puderam participar do Seminário da Área da América Latina e Caribe em
São Paulo, Brasil, em abril de 2019.
Após longas viagens, poderíamos ter sido perdoadas e liberadas por estarmos cansadas, mas a
energia e a paixão das mulheres dessa área logo nos energizaram. . Tenho certeza de que todas
se sentiram enlevados pela comunhão, adoração e partilha de notícias que experimentamos aqui
como mulheres "chamadas a proclamar a grandeza de Deus".
Nosso local de encontro foi a Faculdade de Teologia, dentro da impressionante Universidade
Metodista de São Paulo, Campus São Bernado do Campo. 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 Igreja Unida de 1952-56.
Nossas anfitriãs, as mulheres do Brasil, lideradas pela Presidente da Área, Leila Barbosa, e
apoiadas pela Vice-Presidente Jessica Solar, nos tornaram muito bem-vindas e nos mostraram
uma generosa hospitalidade. Keila Guimarães e Andrea Reilly deram a necessária tradução. As
estudantes universitárias também prestaram apoio, e a Revda. Margarida Ribeiro, diretora do
departamento de Teologia, conduziu-nos em dois belos serviços da Sagrada Comunhão no culto
de encerramento do Programa Tecendo Juntos e do Seminário.
Três mulheres mais jovens se dirigiram a nós durante o seminário: Karen Danna e Luiza Pereira,
ambas Helen Kim Memorial Scholars e Ester Antunes, uma Missionária da Global Mission
Fellow. Cada uma delas já está mostrando um grande potencial de liderança e foram
grandemente encorajadas pela resposta positiva que receberam aqui.
A sessão de estudo bíblico da revda Andreia Fernandes Oliveira aprofundou minha compreensão
da história de Dorcas em Atos 9. Mais tarde, fui afetada emocionalmente pelos relatos de
opressão e violência contra as mulheres na América Latina e pela forma como as mulheres se
manifestam contra a injustiça, mesmo em risco para elas mesmas.Eu, pelo menos, 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. Vou orar para
que sua contribuição significativa para a vida da igreja seja logo reconhecida e valorizada por
todos. Eu serei sempre grata por esta oportunidade de passar tempo com minhas irmãs da Área
da América Latina.
Obrigada!
Alison Judd
Presidente Mundial
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ELAS FORAM CHEGANDO!
Holá! Olá! Hello!
Como você está? How are you? Como estan ustedes?
Que bom te ver!
E, assim, com saudações e abraços,
elas foram chegando e sendo recepcionadas!
Chegando onde?

Elas, as mulheres escolhidas para proclamar as grandezas de
Deus!

Chegando na Universidade Metodista
de São Paulo, na cidade de São Bernardo do Campo!

Mulheres da Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, Panamá, Equador, Peru, El Salvador, Guatemala, Uruguai, Paraguai, Porto Rico, República Dominicana, Inglaterra e Nova Zelândia
Mulheres escolhidas, mulheres chamadas por Deus, cada uma pelo seu nome! Um exército na
obra do Senhor, como naquela passagem de Isaías: “Ergam os olhos e olhem
para as alturas. Quem criou tudo isso?
Aquele que põe em marcha cada estrela
do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder
e tão imensa a sua força, que nenhuma
delas deixa de comparecer!” (Isaías
40.26)
Pois foi esse mesmo o tema do Seminário de Capacitação da Confederação de
Mulheres Metodistas da América Latina e
Caribe:
Mulheres
escolhidas:
“Chamadas a proclamar as grandezas
de Deus!”
Que honra ser escolhida! Que privilégio!
Eu e você fomos escolhidas para proclamar as grandezas, o amor, a misericórdia
do Senhor! Eu me sinto feliz e você?
E o versículo bíblico escolhido como base é o de I Pedro 2.9 “Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar
as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz.”
Lindo! Inspirador!
Bom, vamos lá! Acomode-se, que já, já, começa nosso seminário!
Lembrando que nosso Seminário aconteceu em dois momentos preciosos: a primeira parte de 10
a 12, com o WTP e de 12 a 14, com o Seminário de Capacitação para todas!

Leia um pouquinho do que aconteceu, curta e sinta-se parte desta narrativa.
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UM POUQUINHO SOBRE O WTP- Weaving Together Program
(PRIMEIRA PARTE DO SEMINÁRIO)

O Seminário aconteceu em dois momentos. O primeiro de 10 a 12 de abril, com o WTP.
O nome do Programa, significa “Tecendo juntas”. E foi, ministrado pela diretoria da Federação
Mundial, e participaram as presidentes dos países afiliados, e a presidente da CMMALC Leila, a
vice-presidente de área Jessica, e algumas observadoras. A presidente Alison Judd, a secretária
Mataiva e tesoureira Leu Pupulu, trabalharam junto com as presidentes, ministrando várias atividades. !
Quem observou de fora, ouviu risadas, orações, viu abraços e sorrisos, com momentos de dinâmicas. Aliás, o início foi com uma divertida dinâmica de apresentação!
E quem participou o que conta?
Essa parte, deixamos para nossa presidente Leila!

Página 4
Leila- O tempo de “Tecermos juntas” (WTP) foi muito especial! Tempo de comunhão, de relacionamento, de compartilhar, de receber e de muito aprendizado! Que bênção ouvir sobre o trabalho dos países da nossa Área América Latina e Caribe, o trabalho das Helen Kins, e o quanto
estão envolvidas na obra do Senhor através do trabalho com as mulheres em seus países! As
oficiais Mundiais, presidente Alison, secretária Mataiva e a tesoureira Leu Pupulu nos presentearam com uma forma firme e ao mesmo tempo meiga de trabalhar as diversas questões. Poder
contar sobre o trabalho da CMMALC também foi muito importante, porque ao falar e ouvir sobre
as diversas questões da nossa Área com certeza pudemos aprender mais e entender onde e
como devemos atuar com mais dedicação e atenção.

Nos envolveram de maneira muito especial através da dinâmica de “KETSO”.
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Sobre Ketso nos conta a Luiza Pereira:
Foi muito interessante participar de uma roda de conversa com o auxílio do método Ketso. Nosso
grupo teve a participação de mulheres do Brasil, do Uruguai e do Peru (como observadora). O
Ketso proporcionou um olhar “panorâmico” sobre o trabalho com mulheres em nossos contextos.
Pudemos perceber nossos pontos fortes, nossos maiores desafios e novas possibilidades que
queremos ver se tornando realidade. Foi um tempo agradável, pois mais do que olhar para as
dificuldades, pudemos olhar o que já é feito com gratidão e pudemos sonhar juntas
O encerramento foi com o culto na aconchegante Capela, onde todas puderam louvar, orar e tomar a santa ceia juntas, unidas no amor do Senhor!
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AGRADECIMENTOS
Para que todo o seminário pudesse acontecer, estivemos principalmente, orando ao nosso Deus,
para que Ele encaminhasse tudo de acordo com a Sua Vontade, para que tudo acontecesse como Ele queria!
E tudo foi se ajeitando.
Tivemos as presenças preciosas da Missionária Regional das Mulheres Metodistas Unidas para
desenvolvimento de Liderança na América Latina, Andreia Reily, e da coordenadora do Projeto
Sombra e Água Fresca, Keila Guimarães, que estiveram traduzindo do inglês para espanhol, português, e vice-versa. Tivemos também participação especial nessas traduções, da jovem Ester
Antunes, com seu jeitinho todo encantador!
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Não poderíamos deixar de destacar, a ajuda com os mínimos detalhes e o apoio da Reverenda
Margarida, que juntamente com sua equipe de seminaristas, Yehonala, Ricardo, Ruic, Lucas,
Rafaela e Denis estiveram disponíveis em todo o tempo, com dedicação, atenção e alegria.

UMA FUGIDINHA PARA A PAULISTA!
Como algumas irmãs chegaram um pouco antes do início do seminário, a vice-presidente Claudia Lira, organizou um passeio com estas irmãs, para conhecer um pouquinho de São Paulo!
E, meio assim, juntando aqui e ali, chamando e acordando algumas, lá foram elas para a Av.
Paulista!
Conheceram alguns pontos turísticos, tiraram fotos e sorriram! E venceram até o desafio de olhar
das alturas!
Chegaram esbaforidas, mas alegres e prontas para aproveitar tudo de bom que o Senhor tinha
preparado para este seminário!

Página 8

INICIANDO A SEGUNDA PARTE DO SEMINÁRIO: DE 12 A 14 DE ABRIL
Após o culto de encerramento do WTP, na capela da Umesp, a ansiedade tomou conta de todas
para o início do Seminário de Capacitação, com todas as participantes! Principalmente para nós
da CMMALC que acolhíamos a todas, desejando que tudo fosse uma benção para as irmãs, fonte de aprendizado, de alegria, de comunhão!
Todas foram sendo recepcionadas, e receberam uma linda bolsa, com o material e ideal para
colocar a Bíblia, e demais pertences!
A bolsa é um charme só! Com um lindo lenço lilás, cor que representa a mulher, e um oferecimento do Centro Otília Chaves! Amamos!
Na programação, início com o almoço e às 14h, o culto de abertura.
CULTO DE ABERTURA
Emoção na entrada dos estandartes, um colorido alegre, das várias representantes dos países
que puderam estar presentes! Foram 13 da América Latina e Caribe, e mais a Inglaterra, da nossa presidente Mundial Alison Judd e Nova Zelândia, país de origem de Mataiva Robertson e Leu
Pupulu, secretária e tesoureira, respectivamente.
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O culto foi dirigido pela nossa presidente Leila de Jesus Barbosa, que saudou a todas com muito carinho.
Pudemos contar com o louvor, dirigido pela presidente da 4ª Região do Brasil, Eloisa Altino, que
aceitou nosso convite para os momentos de louvor. Uma alegria, uma voz linda que Deus deu a
ela!
Também no prelúdio a voz lindíssima de Leda
Leziria da 1ª Região.
E, no culto de abertura, a palavra foi ministrada
pela Reverenda Joana D’arc Meireles, Secretária
para a Vida e Missão da Igreja Metodista no Brasil.
Uma palavra abençoadora, baseada no texto
bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 36 a 50. A mulher pecadora que ungiu os
pés de Jesus com um precioso bálsamo muito
caro, e que com seus cabelos enxugava os pés de Jesus. Essa mulher, antes de entrar na sala onde estava Jesus, provavelmente esteve parada a uma porta, indecisa, insegura... Quantas vezes ficamos a porta,
sem coragem, com dúvidas, hesitando? Devemos ou não entrar? Faço ou não faço? Essa mulher superou
as barreiras, entrou e encontrou a liberdade, a paz, aos pés de Jesus.
Essa mulher não teve seu nome mencionado, permaneceu anônima, para que cada uma de nós pudéssemos colocar o nosso nome. Eu sou aquela mulher que fica a porta. E que me liberto aos pés do Senhor!
Que palavra! Que maravilhosa palavra!
SAUDAÇÕES
Após o culto de abertura, um momento especial para que todas fossem saudadas com carinho! Pela presidente da Confederação Metodista de Mulheres do Brasil, Ivana Maria Aguiar Garcia , pela Reverenda Margarida do Centro Otília Chaves, pela Reverenda Amélia Tavares, Redatora da Revista Voz Missionária!
Sejam todas bem-vindas, recebam nosso abraço, nossa acolhida!
No dia 13, também tivemos a saudação do presidente da Federação de Homens, da Terceira Região, Mario Sergio.
PALESTRA E RODA DE CONVERSA
Neste primeiro dia de seminário, dia 12 de abril, tivemos o privilégio de ouvir duas pastoras para lá de especiais!
Reverenda Andreia Fernandes e Reverenda Andrea Reily!
Primeiramente, ouvimos e participamos com a
Reverenda Andreia Fernandes, Coordenadora
Nacional do Departamento de Escola Dominical, da Igreja Metodista no Brasil, de uma palestra motivadora e que nos chamou a uma
grande reflexão, a partir do texto bíblico que
conta sobre Dorcas (Atos 9.36-43). Com divisão das participantes em grupos, refletimos
sobre várias questões, sendo uma delas:
quem somos nós? E, chegamos à conclusão
de que precisamos pensar em nós mesmas,
termos um tempo para nós, aprender a dizer
NÃO. Conhecer os nossos limites, objetivos e
necessidades! Fomos escolhidas para proclamar vida, as grandezas de Deus, mas precisamos estar bem!
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Depois dessa palavra esclarecedora e motivadora, com pausa para o jantar, foi a vez de ficarmos em
uma grande roda de conversa, lá mesmo, no refeitório, local de comunhão, onde primeiro desfrutamos
de uma deliciosa refeição!
Afastamos as cadeiras, ficamos lado a lado, e a Reverenda Andrea Reily, Missionária Regional das
Mulheres Metodistas Unidas para desenvolvimento de Liderança na América Latina, iniciou um batepapo muito esclarecedor também, sobre a situação das mulheres.
Iniciou este momento com a leitura do texto bíblico em Números 37.1-11, por duas irmãs, uma em português e outra em espanhol.
Sobre quem fala este texto? Ah, as filhas de Zelofeade. Você já ouviu falar?
O pai delas morreu e não tinha filhos, só estas 5 filhas. Por serem mulheres, não tinham direito à herança. Então, elas deixaram para lá isso de herança... Foi assim? NÃO!
Elas não aceitaram isso, e tomaram coragem e foram procurar Moisés! Não havia nada a perder. Elas
não tiveram medo de fazer essa consulta. Moisés ouviu o argumento delas, e foi consultar a Deus. E
Deus aceitou. Elas tinham razão. Deus mudou a Lei, para que elas também recebessem a herança.
Uma mudança era necessária.
Nós mulheres, temos que conhecer as leis, estarmos empoderadas, termos conhecimento, termos argumentos, união de pensamentos para chegarmos as autoridades.
E, com esta reflexão, a Reverenda Andrea lançou a seguinte pergunta:
Como é ser mulher em seu país? Quais os desafios em seu país?
E várias irmãs, se colocaram em pé, uma de cada vez, e foram contando um pouquinho de suas realidades...
Houve muita emoção... lágrimas... quanta dor! Injustiças, falta de amor, julgamentos, violências... Realidades de sofrimento, de dor, de opressão, de machismo. Terras diferentes, mas pudemos observar
que ser mulher, em qualquer local, é ser guerreira, batalhadora, lutadora!
Quanto conteúdo neste primeiro dia de seminário! Foi intenso, rico em ensinamentos, troca de experiências, motivador!
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QUINTA-FEIRA DE PRETO
Claro, que neste seminário, no
dia 11, uma quinta-feira, não poderíamos deixar de estar em
campanha!
O dia todo, todas as participantes, usamos preto! Não a violência contra a mulher!
Todas unidas, com seus bótons
e camisetas, caminhando pela
Universidade Metodista, em um
protesto silencioso!
Também houve momentos para
fotos, com faixas e tal!
PALESTRA DA PRESIDENTE ALISON JUDD
Iniciamos o dia 13, esperando a chegada das irmãs que iriam participar somente neste dia, já que o
seminário seria aberto para todas que quisessem participar.
Eloisa colocou as mulheres para louvar e “descer na olaria” Iniciando o dia com esse louvor alegre,
onde todas tinham que “mexer”! A Bolívia, a Colômbia, Argentina, todas! Até a Inglaterra e Nova Zelândia, tiveram que “descer na olaria de Deus”.
Eita! que mulheres de Deus, alegres, louvando com alegria! Sensacional!
Louvar é uma forma de proclamar!
Sim, foi uma das coisas que aprendemos com a palestra de Alison Judd, que foi logo em seguida.
“Chamadas a proclamar através da adoração e dos relacionamentos”.
Iniciando a palestra, a presidente Alison mencionou o texto bíblico em 1 Pedro 2.9, que é o versículo
tema, a ser trabalhado nestes 5 anos pela Federação Mundial.
Somos chamadas a proclamar! E podemos fazer isso
de várias formas: através de ações e dos relacionamentos
Que possamos ser inspiradas e reconhecer que somos
escolhidas para proclamar!
Cantar! Os hinos são uma expressão de nossa fé, e podemos proclamar as grandezas de Deus através das
canções!
Pense em qual é o seu hino favorito! Ele conta a história
de Jesus e fala da salvação?
Proclamar através das experiências, oração, juntas em
culto.
É muito importante, temos um chamado a oração!
Na Bulgária, o governo estava criando uma nova lei e a igreja não poderia ficar no país. As irmãs se
uniram em oração por esta causa. O governo decidiu não criar essa nova lei! Glória ao Senhor!
ORAR! Na igreja, nos hospitais, nas casas. Sair aos sábados para orar. A oração faz parte da vida
espiritual!
Há muitas maneiras de proclamar a fé! Pelo que usamos, pelos banners, pelos panfletos e até mesmo pela rede social.
Através dos relacionamentos, ensinando nossos filhos, netos, família.
Nós somos pessoas eleitas para proclamar a verdade, o amor de Deus e dar glória a Deus!
Ah, como foi edificante esta palavra! Ações simples, que podem fazer a diferença!
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A JOVEM MISSIONÁRIA ESTER!
Ester Antunes! Esse é o nome dessa jovem missionária, brasileira, que está participando do Programa
Global Mission Fellows! Hoje ela está
trabalhando no Uruguai.
Ouvimos com atenção sobre o programa, como funciona e sobre suas experiências nesta missão.
Os desafios são muitos, verificar a necessidade dos locais, CIDA, direitos
humanos, trabalho dos jovens.
Quanta bagagem esta jovem já tem.
Já passou por momentos tensos, de
medo, presenciou fome, dor, mortes,
mas também tem a sua gratidão por
toda ajuda que consegue proporcionar
aos pequeninos, aos que necessitam.
Nos deixou emocionadas, e tocou nosso coração, com sua vontade de trabalhar, ajudar, de estar na missão, com
todas as dificuldades e anseios.
E nos deixou o seguinte versículo:
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” (1 Coríntios 15:58)
PALAVRA DO DIRETÓRIO MUNDIAL
Um momento muito gostoso, foi este, onde o diretório mundial, com a presidente Alison Judd, a secretária Mataiva e a tesoureira Leu Pupulu, tiveram para falar um pouco sobre a Federação Mundial.
De forma descontraída, a presidente falou sobre a Assembleia Mundial que acontece a cada 5 anos,
informou onde será realizado o próximo (Suécia).
Apresentou fotos de alguns seminários, a Presidente Emérita Ann e sua relação amorosa com os jovens!
Solicitou que oremos pela assembleia, pelas integrantes, pelo planejamento necessário.
Alison informou sobre as temáticas trabalhadas por cada área, que verificam o que é relevante para
sua área. Em 2019 a Inglaterra e Irlanda trabalham a Igualdade de Gênero.
A presidente também falou da importância de orar e ler a Bíblia, para escutar a Deus! Fomos eleitas
para proclamar e dar glória a Deus para sempre!
Tivemos também o privilégio de ouvir a secretária Mataiva, que contou um pouco sobre sua vida, onde
nasceu na ilha de Samoa e como desejava
sair daquele local, mas seu papai não permitia. E orou e o Espirito Santo tocou o coração
do pai e ela recebeu a benção do pai. Hoje o
pai dela é um grande apoiador dos direitos das
mulheres. A Federação tem um grande significado para ela.
Leu Pupulu, também nos agraciou com um
pouco da história de sua vida. Também vivendo na ilha de Samoa, ela se achava pouco inteligente, com dificuldades na escola. Nos
emocionou contando seu testemunho, de como venceu e aprendeu. E hoje é a tesoureira
da Federação Mundial.
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PROGRAMA HELEN KIM
Na parte da tarde, do dia 13, tivemos a honra de ouvir a secretária Mataiva, falando um pouco sobre o
Programa Helen Kim! Memorial Scholarship Programme!
Nos apresentou quem foi Helen Kim, sua preocupação com as jovens, e como foi o início deste programa! Informações importantes, que nos esclareceu muito.
Este programa é em homenagem a Helen Kim, uma jovem coreana que teve uma visão nobre e inspirada por Cristo de uma irmandade mundial. Ela sonhava com uma época em que as mulheres trabalhariam juntas para promover a paz e melhores condições em todo o mundo.
Em seguida, também nos foram apresentadas as atuais Helen Kim, deste quinquênio.
As graciosas Luiza Pereira do Brasil, e Karen Danna, do Peru.
Cada uma delas, falou um pouco sobre suas vidas, seu trabalho como Helen Kim.
Destaco nesse nosso seminário, como foi emocionante e gratificante conhecer essas três jovens mulheres, engajadas na missão: a Ester, Luiza e Karen!
Como é bom ouvir, conhecer o trabalho dessas jovens, saber que estão neste caminho! Foi muito motivador ouvi-las!

Parabéns, meninas! Que o Senhor as abençoe cada dia mais!
APRESENTAÇÃO DO LIVRO RASTROS E ROSTOS...
O seminário foi escolhido pela Reverenda Margarida, para apresentar seu livro que tem o título de
“Rastros e Rostos do Protestantismo Brasileiro: uma historiografia de mulheres metodistas”.
Ela não tinha o livro em mãos, pois esta segunda edição não ficou pronta em tempo hábil, mas a Reverenda Margarida nos contou um pouquinho do conteúdo. Ficamos muito curiosas e com uma imensa vontade
de ler!
No livro, a história de 40 mulheres que fizeram a diferença, que fazem
parte da história da igreja.
A Pastora Margarida aproveitou e também falou um pouquinho sobre o
Centro Otília Chaves, e quem foi Otília Chaves. Dentre tanta dedicação
no Viver para Servir, Otília foi a única brasileira a ser presidente da Federação Mundial.
Não é demais? Exemplo para todas: de dedicação, de atitude, de amor
ao Senhor!
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CULTO DE ENCERRAMENTO
Esses dias de seminário passaram muito rapidamente!
Já chegou a hora do culto de encerramento!
E, com a direção de nossa presidente Leila e vice-presidente de
área, Jessica, tivemos o início do culto.
Em adoração, em confissão, em louvor, entoando todas juntas,
cada uma em sua língua, o hino Tu és fiel, Senhor...
Momento muito especial para nós da CMMALC foi a recepção
do país El Salvador como membro da nossa Confederação. El
Salvador estava representado por sua presidente Adela Samayoa e Fátima Yohana Asensio de Peña. Que alegria! Que bênção receber estas irmãs que foram consagradas com a presença de todo o diretório e da Presidente Mundial Alison Judd.
Abençoando este país através das irmãs presentes, orou a Revda Andréa Reily Missionária Regional das Mulheres Unidas
para a América Latina e Caribe.
A palavra
foi com a
presidente Alison,
que enfatizou a transformação... como as borboletas. As diversas fases, de larva, de casulo e
finalmente, o voo!
A ceia foi um momento especial, com a ministração pelas Reverendas presentes: Andrea, Margarida, Amélia, Giovanna.
Em duplas fomos nos servindo do pãozinho e
cálice, um pãozinho para compartilhar com a irmã!
Que simbolismo gostoso, movido pelo Espírito
Santo de Deus. Todas nós unidas tomando a
Ceia do Senhor... Escrevo e vou sentindo novamente, aquele clima gostoso, que só quem viveu, sente... a presença do Pai, do Espírito Santo... Que benção...O abraço confortante da irmã...
Já me deu saudades...Leila fez o envio... Cada uma de nós uma estrela chamada pelo nome, para levar as boas novas do Senhor, por onde quer que formos. Levar luz, onde há escuridão. Compromisso
assumido, nas palavras da oração que
fizemos todas juntas.
“TODAS: Senhor nosso Deus e nosso
Pai. Ouvimos a Tua Palavra e o Teu
chamado. O Senhor nos chamou, a cada
uma de nós pelo nosso nome. E confirmamos aqui o nosso amor a Ti, e o compromisso de te servir, por onde formos,
levando a Tua luz. Refletindo em nós,
como estrelas, o brilho do Teu amor.
Amém!”
E assim, terminamos o culto dedicado ao
Senhor, com gratidão por tudo que vivenciamos, compartilhamos e aprendemos!
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MAS AINDA NÃO ACABOU!
Ainda tem mais um pouquinho para contar para vocês!
Após o jantar, lá mesmo no refeitório, tivemos um momento muito gostoso, com a direção das queridas
Helen Kims, Luiza e Karen.
Momento inicial muito divertido, uma dinâmica com muitas risadas e imitação de bichos!
Mas com a finalidade de juntar algumas em grupos, para compartilhar e também orar umas pelas outras.
Não poderia ter sido melhor, meninas! Uma grande benção terminarmos assim, orando juntas ao Senhor!
E, ainda, muitos abraços e carinhos e regalitos!
Palavra que define: GRATIDÃO!
CULTO NA CATEDRAL METODISTA DE SÃO PAULO
No dia 14, após o café, foi proporcionado a oportunidade para o diretório mundial, e várias irmãs, de
participar do culto na Catedral Metodista. Era domingo de Ramos, e
com alegria, todas puderam participar e conhecer a Catedral.
O Reverendo Miguel Angelo Fiorini,
acolheu a todas e todos, com carinho.
Vimos a alegria das crianças, celebrando o domingo de ramos, e também o Dia do Pastor/a.
Fomos chamadas a frente, e Leila
e Alison puderam dirigir algumas
palavras. E, o mais importante, recebemos uma oração pelas nossas
vidas e trabalho!
DESPEDIDA
E, assim, terminamos nosso Seminário, num domingo de chuva em São Paulo...
Chuva? Chuva! Chuva de alegria, chuva de bênçãos, chuva de comunhão, chuva de gratidão!
Algumas foram embora logo, outras mais tarde, outras ainda ficaram um pouquinho mais.
Mas tenho comigo, que cada uma levou um grande legado no coração. Um legado para ser compartilhado quando chegassem em casa, na sua igreja, com as irmãs de sua sociedade.
Momentos, ensinamentos, alegria, novas experiências, amizades novas que adicionamos no Whatsapp e no coração!
Que o Senhor abençoe a todas, que possamos nos encontrar logo mais!
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COMPROMISSO

LIDERANÇA
PARTICIPAÇÃO

ALEGRIA

AGRADECIMENTO
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COMPARTILHAMENTO E
SOLIDARIEDADE

DESPRENDIMENTO

AMIZADE
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