Conhecendo a
Federação Mundial
A Federação Mundial de Mulheres
Metodistas e da Igreja Unida (WFM e UCW), fundada
em 26 de outubro de 1939, é uma comunidade de
grupos oficialmente reconhecidos de Mulheres
Metodistas e da Igreja Unida organizadas em Unidades
nacionais dentro de seus países. Cada uma afirma o
lema da Federação:

Áreas & Países onde se encontram as Unidades
Nas Nações Unidas
Em 1983, a Federação recebeu sua própria
representação
da
Organização
Não
Governamental nos Estados Unidos (ONU)
como Consultor Especial ante o Conselho
Econômico e Social (ECOSOC). A Federação
também é membro da Conferencia de ONG em
Relações Consultivas com a ONU (CONGO).
Representantes participam da Comissão anual
sobre a situação da mulher.

O logotipo da Federação é a Árvore da Vida com suas
folhas para a cura das nações (Ap. 22: 2).

As integrantes da Federação se reúnem para um
programa anual de estudio do Día da Federação
Mundial; Seminários de Área precedidos pelos
programas Tecendo Juntas para líderes e a Assembleia
Mundial. Se deleitam em sua comunhão através de
fronteiras nacionais e culturais, unidas na fé e com um
propósito comum.
Enquanto está afiliada ao Conselho Metodista Mundial,
a Federação é autônoma e celebra sua Assembleia
Mundial em um momento similar ao da Conferência
Metodista Mundial e no mesmo país. Na Assembleia,
as Oficiais Mundiais e de Área são eleitas para o
seguinte quinquênio. As Oficiais coordenam os
programas para compartilhar informações.

Área da África Ocidental
Benín; Ghana; Nigeria; Liberia; Sierra Leona; Gambia;
República de Togo.
Área da América Latina
Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Costa Rica; Cuba; México;
Panamá; Paraguay; Perú.

Conhecer a Cristo e torna-lo conhecido

A Federação pretende ser um grupo de apoio para
mulheres que atuem como um catalizador em sua fé e
suas ações; promovendo os interesses das mulheres
em todos os âmbitos da vida, no crescimento espiritual,
na igualdade, e desenvolvimento e a paz; trabalhando
pela igualdade de condições da mulher; facilitando,
fomentando e promovendo ativamente a capacitação
em liderança para mulheres; e ser uma voz para as
mulheres metodistas, unidas e da igreja unida.

Área de África Austral e Oriental
Angola; Burundi; República Democrática do Congo;
Quênia; Moçambique; Sudáfrica; Zâmbia; Zimbábue.

Área da América do Norte
O Caribe; Estados Unidos (Canadá – Associado).
Becas Helen Kim
Desde 2001, se executa um programa de
capacitação de líderes em honra à visionária
fundadora da Federação, Helen Kim. Duas jovens
(18 a 30 anos) são escolhidas de cada uma das
nove Áreas, participam de um Programa de
Informação e Capacitação de dois (02) dias antes
da Assembleia e logo permanecem durante toda a
Assembleia. As unidades financiam o programa a
través de uma contribuição de US$ 100 por
quinquênio e doações.

Quinta feira de preto
Quinta feira de preto é uma campanha
internacional que une àqueles que creem no
respeito de todas as vidas humanas sem
discriminação. A Federação tem considerado ser
solidaria com grupos de mulheres e homens que
estão nesta situação por mais de 30 anos. As
mulheres da Federação se vestem de preto a cada
quinta feira para exigir um mundo sem violência e
violação em nossas comunidades.

Área Asia de Este
Hong Kong; Indonesia; Corea; Malasia; Filipinas; Singapur;
Taiwán; República de China (Japón – Associado).
Área Asia do Sul
India; Myanmar; Pakistán; Sri Lanka.
Área da Europa – Grã Bretanha e Irlanda
Grã Bretanha; Irlanda.
Área de Europa – Continental
Austria; Bélgica; Bulgaria & Rumania; República Checa;
Dinamarca; Estonia; Finlandia; Alemania; Hungría; Italia;
Letonia; Noruega; Macedonia y Serbia; Polonia; Portugal;
Rusia; República Eslovaca; España; Suecia; Suiza y
Francia.
Área de Pacífico Sul
Australia; Fiyi y Rotuma; Nueva Zelanda; Papúa Nueva
Guinea; Samoa; Islas Salomón; Tonga.

As Presidentes de Área podem ser contatadas pela
página de web da Federação Mundial.
www.wfmucw.org
www.facebook.com/wfmucw

@WFMUCW

INFORMAÇÃO DA FEDERAÇÃO




Os Seminários de Área acontecem a cada 5 anos.
Os membros da Unidade desenvolvem novas
amizades e aprendem sobre as atividades em todo
o mundo. O Programa inclui sessões sobre a
Federação, suas ênfases no programa, sua
participação nas Nações Unidas e assuntos locais.
O tema da 13ª Assembleia Mundial, “Povo escolhido:
chamado a proclamar”, nos desafiou
a proclamar nossa fé através da
adoração criativa, as relações
saudáveis e a ação social
comprometida.
A
violência
doméstica, a justiça de gênero
na saúde, a educação e o
emprego, a imigração, o tráfico de
pessoas, o matrimonio infantil e a mutilação genital
feminina são só algumas das questões importantes
que afetam às mulheres e as meninas em muitos
países. Os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) da ONU proporcionaram um
enfoque para cada Unidade.



O Árvore da Vida, uma publicação electrónica
trimestral, traz notícias da Federação a cada
membro através do site web e Face book.



A Federação tem um "status consultivo especial com
a ONU", com representantes em Nova York e
América Latina que exercem um "informe de
observação".



A Federação se financia através de um aporte
mínimo anual de US$ 10c por membro sobre a
membresía da Unidade.

A 14ª Assembleia Mundial será
realizada na Escandinávia em
Agosto de 2021
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