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Carta da
Presidente
Tudo é tão simples!
Percebem que a vida cotidiana está
complicando a cada ano? Sei que pareço estar
fazendo malabarismos com as responsabilidades
familiares, os compromissos da igreja local,
manter-me em contacto com amigos e fazer
todo o possível para manter-me informada sobre
os eventos mundiais e diversos assuntos dentro
da Federação Mundial.
E também existem as redes sociais, o correio
eletrônico que consomem muito tempo, Face
book, Twitter, todos competindo por minha
atenção. Encontrar espaço para tudo na vida
diária pde ser complicado. No Natal, nossas
vidas podem complicar-se ainda mais ao
planejar os eventos especiais, serviços e
reuniões.
Durante um evento, para celebrar o Dia da
Federação Mundial em outubro, quando falava
sobre o Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável 4, Educação de Qualidade, citei a
Malala Yousafzai: "Um menino, um professor,
um livro, uma caneta podem mudar o mundo".
Soa tão simples, quase demasiado simples, mas
existe verdade dentro dela.
A história do nascimento de Cristo pode soar
simples também! Um anjo, um menino, um
presépio, um bebê que mudaria o mundo. As
diversas versões tal como as contadas pelos
escritores dos evangelhos introduzem algumas
complicações. Sim, houve uma viagem que se
realizou justo no momento mais inoportuno
para uma mãe grávida e alojamento numa
cidade que estava certamente cheia de
descendentes do rei David. Sim, houve alegria
quando a hoste de sêres angelicais encheu o ar
com seu canto e uma rápida decisão dos
pastores. Sim, houveram cálculos envolvidos
quando os homens sábios seguiram a estrela e
então eles se esquivaram da tentativa de engano
do rei Herodes.
Sim, houve sonhos e visões para José e um
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vôo inesperado a uma terra estrangeira para a
pequena família.
Complicado, ou simples? Sabemos que nada é
impossível para Deus e foi Deus quem fez todos
os arranjos para este primeiro Natal. Poderia se
dizer que não se deixou nada ao azar. As
estrelas que se reuniram no céu oriental, os
mensageiros dos anjos declarando as boas
novas a Maria, José e aos pastores, o
recenseamento e a viagem a Belém de acordo
com a profecia de Miquéias (5: 2), o refugio
seguro que se oferece primeiro no estábulo e
logo no Egito, a adoração dos magos... Todos
estes elementos se juntam para revelar um Deus
que se preocupa com cada parte de sua criação,
desde os menores até aos mais poderosos. Um
Deus que vem entre nós em nossas vidas
complicadas e nos mostra que o amor é a
resposta. Puro e simples. Amor.
Porque Deus amou tanto ao mundo que enviou
o seu único Filho para ser nosso Salvador. Tudo
o que temos que fazer é crer Nele e se teremos a
vida eterna. (Ver João 3:16). Tudo e tão
simples.
Que Deus as abençoe neste Natal e no ano
vindouro.

- Alison Judd

O que é bom?
“Ele te declarou, ó homem, o que
é bom e o que é que o Senhor
pede de ti: que pratiques a
justiça, e ames a misericórdia, e
andes humildemente com o teu
Deus.” (Miquéias 6:8)
Então, o que é Bom?
Segundo o texto anterior, o bem
contém três coisas:
Atuar com justiça: isto
significa que é preciso escolher o
que é correto, fazer o que é certo
e não optar por compactuar com
atos malvados. Isto também
significa que não deves diminuir
nossos padrões ou os padrões
de Deus. Significa que não nos
comprometemos,
porque
o
compromisso não é justiça.
Outro significado é que devemos
ajudar ás pessoas que se
encontram
em
situações
injustas. Defendemos a justiça e
os padrões de Deus ainda que
isto já não esteja tão em moda?
Defendemos os princípios de
Deus ainda que todos ao teu
redor
creiam
que
são
antiquados?
- Amar a misericórdia: um
requisito,
não
é
só
ser
misericordioso, mas amar ser
assim! Como cristãos devemos
ser pessoas que difundem não
só a justiça, mas também a
misericórdia através de nosso
perdão, palavras e atos. A justiça
e a misericórdia personificam o

mandamento de amar aos outros
como a nós mesmos, um
mandamento que não é fácil de
cumprir, especialmente agora,
quando vivemos num mundo
muito
individualista,
onde
estamos centrados no ego. Isto
nos recorda a lenda de Narciso,
um caçador extremadamente
bonito
que,
fascinado
e
enamorado de si mesmo, quis
abraçar seu reflexo na água,
caiu e se afogou.
A verdade é que estamos mais
preocupados pelo que amamos,
em lugar do que nos mata.
Estamos mais preocupados em
brilhar aos olhos das pessoas,
do que por defender a verdade.
Se nós não estivéssemos tão
preocupados por nossa própria
imagem, teríamos a coragem de
defender os princípios de Deus e
fazer da justiça e da misericórdia
o objeto de nosso amor!
Caminhar
humildemente:
respeitar a Deus mais que a nós
mesmos desde todos os pontos
de vista. Isto significa que
também temos que deixar para
trás o orgulho, ainda que
tenhamos um trabalho muito
bom, muitos diplomas, inclusive
um posto importante ou muito
dinheiro. A humildade é também
o oposto da arrogância, da
impertinência, da insolência, da
falta de honradez, da falta de
respeito e da falta de vergonha.

A lista continua, porque hoje
vivemos numa era, onde, mais
que nunca, as pessoas são
desafiantes e se comportam de
maneira descortês e sem
vergonha. Mais que isso, se
caminhamos humildemente com
nosso Deus, isso significa que
confiamos Nele em tudo, em
cada problema e também em
cada solução.
Meditação: São a justiça, a
misericórdia e a humildade os
princípios de vida para mim?
Oração: Amado Deus, ajuda-me
em cada momento de minha vida
a escolher o que é correto, a
fazer o que é justo e o que é
verdade. Ajuda-me a dar mais
valor aos teus princípios, que em
minha própria imagem. Ajuda-me
a preocupar-me mais com tua
opinião que com as opiniões das
pessoas.
Ajuda-me
a
ter
misericórdia porque és um Deus
misericordioso e dá-me forças
para perdoar com todo o meu
coração. Ajuda-me a ajudar às
pessoas e animá-las. Tu és
maior que qualquer coisa; Ajuda
me a caminhar humildemente
em tua grandeza!

Ligia Istrate,
Editora del Árbol
de la Vida

Querido Deus, ajuda-me em cada momento de minha vida a
escolher o que é correto, a fazer o que é justo elo que é verdadeiro.
Ajuda-me a dar mais valor aos teus princípios que em minha própria
imagem. Ajuda-me a preocupar-me mais com tua opinião que com
as opiniões das pessoas. Ajuda-me a ter misericórdia porque és um
Deus misericordioso e dá-me forças para perdoar com todo o meu
coração. Ajuda-me a ajudar às pessoas e animá-las. Tu és maior
que qualquer coisa; Ajuda-me a caminhar humildemente em tua
grandeza! Amém.2

"Por que todo este
alvoroço sobre o
Natal?"
“O Verbo se fe carne e habita
entre nós" (João 1:14)
John de 10 anos estava frustrado
por ir ao Culto de Natal na igreja.
Queria ficar em casa e jogar
videogames. Não entendia por
que seus pais e todas estas
pessoas
estavam
tão
entusiasmados de ir à igreja para
celebrar o aniversário de um
homem que morreu faz dois mil
anos. John se perguntou, como é
que eles recordam o aniversário
deste homem?
Sim, ele havia escutado falar
deste homem na igreja e de seus
pais, os quais obviamente o
amavam mais que a seu próprio
filho. John realmente não se
preocupou por este homem e
desejou que o culto terminasse
cedo, para poder regressar e
continuar seu jogo. As férias de
inverno
eram
sua
única
oportunidade de jogar tantos
videogames como queria, e não ia
perder tempo.
John se surpreendeu ao ser
saudado por um de seus
companheiros de classe, Mike, na
igreja. " O que estás fazendo
aqui?" perguntou John. “Estou
dando boas vindas às pessoas na
igreja. Boas vindas! ”Mike sorriu e
lhe ofereceu um aperto de mãos.
"Bom,
não
estou
muito
emocionado de estar aqui, sendo
assim, não necessitas dar-me as
boas vindas". John não estendeu
a mão. "Não estás, mas estou feliz
de ver-te". Mike não se chateou e
inclusive deu um sorriso grande a
John. "Está bem, até logo”, disse
John e se distanciou. Se
perguntou
por
que
seu
companheiro de classe podia
estar tão feliz. de

dar as boas vindas às pessoas e
além do mais dar-lhes as mãos.
Sem dúvida, se sentiu um pouco
melhor de estar na igreja depois
de ver seu amigo.
“O melhor presente de Natal é
Jesus Cristo; devido a seu
nascimento neste mundo, somos
salvos e nossos pecados soão
perdoados". ““John estava quase
dormindo durante o sermão, mas
tão logo escutou a palavra”
presente”, se despertou porque
não ia perder um presente. Não
entendeu bem a parte em que o
presente era uma pessoa real.
Sem dúvida, havia uma coisa que
João finalmente entendeu acerca
das pessoas que se emocionavam
com este Jesus. Ele é o melhor
presente, e quem não ama os
presentes? Como o Pastor disse
que Jesus é o melhor presente,
então eu também gostaria de ter
um desses. Depois do culto, John
foi procurar o Mike e perguntou
se ele tinha o melhor presente?
Mike então disse que não, só
Jesus Cristo era o melhor
presente, e que também era grátis
para quem o desse. John estava
emocionado e perguntou onde
podia conseguir o presente. Mike
disse que agora John o entendia e
lhe perguntou se queria orar com
ele. John estava confuso mas
disse que sim. Mike orou e pediu
a Jesus que entrasse no coração
de John. Depois da oração, Mike
disse que agora John também
tinha o melhor presente.
Caminhando para casa, John
disse a seus pais que recebeu o
grande presente, Jesus. Seus
pais se emocionaram mais do
que John possa imaginar e
inclusive tinham lágrimas nos
olhos. Essa noite oraram juntos
e agradeceram a Deus por darlhes este maravilhoso presente.
John estava feliz de haver
recebido o presente,

mas ele ainda não sabia como
abri-lo. E perguntou a seus pais
sobre este presente e como
deveria abri-lo. Deram-lhe uma
Bíblia e disseram que poderia
abrir o presente lendo o livro.
Também lhe ensinaram a orar
para abrir este presente. A parte
de
leitura
não
pareceu
emocionante a John, mas ele
decidiu orar: “Querido Jesus,
meu nome é John. Escutei que
tu és o melhor presente que
posso ter, mas, todavia não sei
por que és o melhor presente.
Por favor, ensina-me por que és
o melhor presente". Essa noite,
John teve um sonho. Havia um
homem que tinha um grande
sorriso como Mike. Este homem
sorriu para John e lhe disse:
“John, Feliz Natal! Queria dizer o
quanto te amo e estou muito feliz
de te conhecer. Você, seus pais
e todas as pessoas são o melhor
presente para mim". “John se
surpreendeu e respondeu:” Eu?
Não creio que seja tão genial!
“Confia em mim, és mais do que
pensas”.
Qual é o melhor presente que já
recebeu? Imagina algo mil vezes
melhor que o melhor presente
que já recebeu. Vale mais e é
inclusive grátis! É um presente
para ti também, como o foi para
John. Se o queres, podes tê-lo.
Será o melhor presente que
jamais recebeu. Jesus Cristo é
esse presente e ele desceu a
terra desde o céu para amar-te e
morrer por teus pecados.
Feliz Natal!

-Kyeo Ree Lee,
Becaria Helen Kim
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Notícias

Dia da Federação Mundial no Reino Unido

O

Dia da Federação Mundial se
celebra cada ano no sábado mais
próximo do dia 26 de Outubro para
marcar a fundação da Federação
Mundial de Mulheres Metodistas e da
Igreja Unida.
A Federação Mundial, cujas siglas
em inglês é WFM&UCW está ativa
em 70 países ao redor do mundo,
onde quer que haja Igrejas nacionais
que estão afiliadas ao Conselho
Mundial de Igrejas Metodistas. O
evento geralmente acontece num
lugar diferente e este ano foi
realizado simultaneamente em dois
lugares Truro (ao sudeste da
Inglaterra) e Blackburn (no noroeste).
O tema deste ano foi 'Vida e
aprendizagem:
educação
de
qualidade para todos', baseado num
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas.
Cerca de 80 pessoas se reuniram na
Igreja Metodista de Truro e outras
100 na Igreja Metodista de São Paulo
em Blackburn. As delegadas foram
recebidas
por
uma
terna
hospitalidade das igrejas locais.
Em Truro, o Culto de Abertura foi
dirigido por Jill Nute e Cathy
Arscott do distrito de Cornwall. O
Estudo da Palavra com Carolyn

Lawrence, a Vice -
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Presidente de Área da Grã Bretanha
e Irlanda da FM, sobre o tema
'Aprendendo da Palavra de Deus. '
Carolyn falou acerca de várias
passagens da Bíblia que nos
ensinam acerca do conhecimento,

El equipo – L-R Jill Nute (Distrito Cornwall Presidenta
MMenGB); Paddy Miles (SAT-7); Adrienne Simpson
(Representante Distrito Cornwall MMenGB ); Chris
Miles (SAT-7); Steve Wild (Presidente Distrito
Cornwall); Hilary Evans (Vice Presidenta Conexional
MMenGB); Margaret Lilley (Scripture Union); Alison
Judd (Presidenta de la Fed. Mundial; Carolyn
Lawrence (Vice Presidenta de Area de Gran Bretaña
e Irlanda

da sabedoria e do aprendizado, e
sobre como podemos compartilhar
esse legado de aprendizagem com os
demais. Seguindo o Culto de
Abertura de Alison Judd. Ela falou
sobre temas de educação no Reino
Unido e em todo o mundo e
compartilhou algumas de suas
experiências em suas recentes viagens
como Presidente da Federação
Mundial.
Em Blackburn, o Culto de Abertura
foi dirigido pela Diaconisa Jane
Harpur, a Presidente do Distrito. O
estudo da Bíblia foi dirigido por
Sandra Goodwin, Presidente da
Conexional para Grã Bretanha e
Irlanda e a oradora principal foi Jill
Baker, ex Vice-presidente da
Conferência Metodista Britânica.
Todas tiveram a oportunidade de
organizar oficinas. Carolyn Lawrence
e Rachel Allison (Helen Kim
Memorial Scholar para Grã Bretanha)
apresentaram oficinas sobre o
trabalho vital de “Todas podemos” (
All We Can en inglês) e como
buscam eliminar as barreiras na
educação

em alguns dos países mais pobres do
mundo. Chris y Paddy Miles da
organização
benéfica
SAT-7
ofereceram uma descrição geral de
seu trabalho e ministério na área de
educação

Anúncios

muitas escolas ao nordeste da
Inglaterra..
A sessão final em ambos os lugares
Estimadas mulheres da
foi um espaço tranqüilo e de
Federação, as convidamos a
reflexão: um oásis de paz e
visitar regularmente nosso site
tranqüilidade em meio de um dia
web, Face book e Twitter! São
ocupado, com recursos de oração publicados novos materiais todo
preparados pelas equipes locais. O
o tempo, desta maneira,
dia foi encerrado com o Culto de
também
tem a oportunidade de
Encerramento dirigido por Alison
compartilhar
muitos materiais
Judd y Rachel Allison, que incluiu
com uma ampla audiência /
orações de intercessão sobre alguns
leitores,
e esta será uma boa
dos temas do dia.
maneira
para
que a Federação
Muitos
dos
que
assistiram,
se
conheça
mais
amplamente!!
expressaram sua gratidão por um dia
Diaconisa Jane Harper y Jill Baker
interessante e inspirador e muitas
Os próximos dois Seminários
idéias
sobre
as
formas
práticas
em
de Área:
em todo o Oriente Médio e o norte
Área
de
Ásia
Oriental de 27 a
que
podem
participar
para
apoiar
a
da África. Margaret Lilley deu um
30
de
março
em Hong Kong
terceiro workshop sobre o trabalho educação a nível local e em todo o
da Associação Scripture Union e mundo.
Área de América Latina e
compartilhou idéias sobre como nós,
Caribe
de 12-14 de abril en
como indivíduos e igrejas, podemos
Se
deseja
obter
mais
informação
São
Paulo, Brasil
envolver-nos no apoio as nossas
escolas locais. O outro workshop foi sobre o trabalho das Mulheres
dirigido por Wanda Hogan, Helen Metodistas na Grã Bretanha visite Solicitação: ore por estes
eventos
e
pelo
programa
Kim Memorial Scholar para Irlanda, www.mwib.org.uk.
Weaving Together para líderes
que falou sobre a educação no
-Carolyn Lawrence,
de área e unidades que os
Zimbábue, e Hope Journey, uma
precederão
Oficial
del
Área
organização benéfica que trabalha
para contar a história da Bíblia de
Britânica da Dia Mundial de Oração:
para o Dia Mundial de Oração,
maneira interativa em
Federação Mundial
consulte o seguinte enlace:
http://worlddayofprayer.net/u
ploads / 7/4/0/5/54052031 / wdp
_journal_2018_fa_final.pdf O culto
2019 WDP terá lugar na sexta
feira, 1 de março, e é
proporcionado pelas mulheres de
Eslovenia com o tema "Vem Tudo está pronto".
Convite a todas as Áreas:
É possível que deseje publicar
as noticias eventos e ações de
suas Unidades em futuros
números da Árvore da Vida.
Por favor, faça contato com a
Editora do Árvore da Vida
Dra. Ligia Istrate.
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Confederação de
Mulheres
Metodistas de
América Latina e
Caribe

As Mulheres Metodistas de
América
Latina
e
Caribe
celebraram seu Seminário de
04 a 07 de julho de 2018 na
Costa Rica, sob a direção da
Presidente de Área, Leila
Barbosa e seu Diretório pleno,

e também com a hospitalidade
da Presidente da Federação de
Mulheres de Costa Rica, a
Reverenda Zulay Palomo, que
desde o princípio ofereceu o
lugar, a comida e outras coisas
necessárias.
O
seminário
aconteceu no Centro Metodista
de Alajuela
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na Costa Rica, com o tema
"Mulheres proclamam vida "
com a participação de 15
países:
Argentina,
Bolívia,
Brasil, Chile, México, Peru,
Colômbia,
Guatemala,
El
Salvador,

Panamá, Uruguai, Porto Rico,
Costa Rica, Grã Bretanha y
Estados Unidos.
O Seminário foi iniciado com o
Culto de Abertura, que
esteve a cargo da Rev.
Zulay Palomo, que o dirigiu
e também cantou o hino
"Grandioso és Tu".
A mensagem esteve
a cargo do Bispo
Dr. Luis Fernando
Palomo, que falou
da importância de
reconhecer o
Ministério da Mulher na
família, na comunidade
onde são chamadas a
servir. Depois disso,
tivemos o Processional
com os Estandartes ou
Bandeiras de cada

país. Durante os dois primeiros
dias, as mulheres puderam
participar
de
debates
inspiradores sobre o tema: "As
mulheres proclamam a vida",
participando também Louise
Wilson, Presidente de Área da
Europa: Grã Bretanha e
Irlanda. Na quinta feira, todas
as mulheres se vestiram de
negro: camisa negra, bótons,
etc., enquanto a luta das
mulheres continua por todas as
partes. Além de todas as
atividades mencionadas, as
mulheres
oraram
juntas,
tiveram
devocionais
e
desfrutaram de um tempo
também com manualidades,
passeios, uma noite cultural e
demonstrações de amor, que
foram guiadas por Geny
Amorim. Todas receberam
pequenos regalos. Foi um
momento de abraços e muito
amor!
O Culto de Encerramento foi
dirigido pela Presidente Leila
Barbosa e pela Vice presidente
de América Latina, Jessica
Solar, e muitos bolas de gás
coloridas com mensagem e
contatos foram atados y
lançados ao ar e esperamos
que tenham sido de muita
benção para a pessoa que os
encontraram.!

A MÃE DO METODISMO
Em 20 de Janeiro de 2019
se celebra o 350º Aniversário
de Nascimento de Susana
Wesley,
a
quem
frequentemente é chamada
'A mãe do Metodismo'. Ela
certamente
teve
uma
profunda influência em seus
filhos (os 19 deles) e nos
aldeãos de Epworth, onde
vivia na reitoria com seu
esposo,
Samuel.
As
multidões iam a sua casa
para
escutar
seus
ensinamentos.
Em
sua
ocupada casa, Susana

encontrou
um
método
incomum para assegurar-se
de que não a atrapalhariam
enquanto se dedicava a orar:
colocava o avental sobre a
cabeça
para
poder
concentrar-se! Seus filhos
sabiam que não deviam
interromper seu tempo de
oração.
Afortunadamente,
ela escreveu algumas de
suas orações em seu diário.
Aqui está uma delas, uma
benção:
Te peço sinceramente Deus,
que eu possa continuar firme
na fé e aumentar mais e
mais em conhecimento e no
amor de

350º aniversário
de nascimento de
Susana Wesley,
Que é conhecida como
'A mãe do
Metodismo. ’
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Deus, e de seu Filho Jesus
Cristo.
Que
a
santidade,
a
sensibilidade e a pureza
possam recomendar-me a
favor de Deus encarnado.
Que seu Espírito possa
morar em mim e manter-me
quieta, como agora, sob o
sentido da presença ditosa
de Deus.
Amém.
Oração dos Corações em
chamas – Orações de
Susana, John e Charles
Wesley, Michael McMullen
(Editor), SPCK 1995.
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