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CELEBRAÇÃO!
DIA DA CONFEDERAÇÃO DE
MULHERES METODISTAS DA
AMÉRICA LATINA E CARIBE

Fiesta,...

Lo que se canta en el cielo,Cantamos en la tierra.
Al que se adora en el cielo
Adoramos en la tierra. Lo que se canta en el cielo,
Cantamos en la tierra!
Al que se adora en el cielo, Adoramos en la tierra
Al Santo, digno. Al Cordero que vive para siempre.
Hacemos fiesta. Hoy hacemos una festa
Unidos hoy danzamos.Con gozo celebramos!
Oh uh oh uh oh”

Foi cantando essa alegre canção, que as 20h30 minutos, da terça-feira, dia 18 de agosto (2020), iniciamos a comemoração do DIA DA CONFEDERAÇÃO DE MULHERES
METODISTAS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE!
Momento único, onde através da tecnologia, pudemos alcançar mulheres metodistas
em todos os países da América Latina, para estarmos juntas nessa celebração!
Unidas hoje dançamos! Com alegria celebramos!
Em meio a tantas notícias de dor, de lutos, agradecemos ao Senhor, por termos a oportunidade de chegar a cada lar, para um momento de alegria, de esperança e de ação de
graças!
Não poupamos esforços para divulgar e convidar a todas para estarmos juntas, pois
cada uma é importante e faz parte da história da CMMALC. Quantas mulheres já deixaram um legado!
E quantas seguem nesta caminhada que completou 78 anos desde a sua organização.
Unidas em Espírito, Serviço e Testemunho!
Grande é a Tua fidelidade, Senhor!
Muitas irmãs estiveram presentes pelo canal do
Youtube da Sede Nacional da Igreja Metodista no
Brasil onde foram 1.794 visualizações. Também
transmitido pelo Facebook, onde tivemos 2.100, visualizações! Muitos comentários e saludos!
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Que vivência!
Momento para ficar gravado nas lembranças mais agradáveis!
Uma celebração unindo nosso continente e, chegando também até nossa presidente
Mundial, Alison Judd (Inglaterra), que esteve presente, agradecendo ao Senhor junto
conosco.
Embaladas pelo ritmo dessa canção, com coração contente, a presidente Leila Barbosa
saudou a todas as irmãs, bispos, bispas, presidentes das federações, confederações e
presidentes eméritas da CMMALC.
Jéssica Solar, vice-presidente de área (Peru) e Claudia Lira, vice-presidente (Brasil),
também saudaram a todas as irmãs, com muito carinho.

O culto foi dirigido pela nossa
presidente Leila de Jesus Barbosa (direto de sua casa) e houve
vários momentos edificantes
com oração, hinos e a participação da irmã Leda Lezíria cantando lindamente o Pai Nosso.
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Leila apresentou algumas fotos, um pouco das
reuniões da diretoria, relembrou o significado do
manto (lado escuro e lado claro).
A mensagem também ministrada pela presidente Leila
foi inspirada no texto bíblico de Isaías 54.2 que diz
“Alarga o espaço da tua tenda; estenda-se o toldo da tua
habitação, e não o impeças; alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas.”
Alargar as tendas!
Em sua mensagem, a presidente Leila conta como foi o início dos trabalhos do diretório,
a preocupação e desejo de alcançar as irmãs de todos os países, alargando as tendas. Alguns países estavam afastados há algum tempo.
E que alegria! Pela graça de Deus, alguns países chegaram a nossa tenda: El Salvador,
Porto Rico, República Dominicana, Venezuela!
Com certeza, todas que estavam acompanhando, sentiram
em seu coração, a mesma alegria ao saberem que a tenda
está se alargando! Mulheres metodistas, irmãs queridas se
achegando para juntas servirmos ao Senhor!
E orando juntas também umas pelas outras! Um país pelo
outro!
Foi um momento emocionante, dirigido pelo Senhor, onde Leila foi sorteando qual país oraria por qual!
E, agora seguimos, um país orando pelo outro.
Contempla, Senhor nosso continente, nosso povo, nossa terra!
Nossa celebração foi terminando com uma canção muito alegre. Tengo um Diós! Um ritmo
gostoso, de adoração ao Senhor, e com a benção
impetrada pela Reverenda Andrea Reily.
Foram muitos os recadinhos durante a transmissão, muitas felicitações e abraços!

Agradecemos a todas que acompanharam, que se alegraram junto conosco. Todos os
países se fizeram presentes. Alguns bispos, pastoras, pastores, presidentes das federações e confederações.

E assim foi nossa celebração! Alegre, com muita gratidão, com irmãs unidas vivendo
este momento, em comunhão, unidas pelo Espírito Santo.
Só temos uma palavra para expressar nosso sentimento: GRATIDÃO!
Gratidão pela oportunidade de servir ao Senhor, por Ele nos dirigir, orientar, abençoar!
Gratidão pela vida de cada uma das irmãs, que em seu país, dedica sua vida e seu
serviço à Deus e a sua sociedade. Sem vocês nada disso seria possível. Como disse a
presidente Leila, as sociedades são a base, o alicerce de todo trabalho.
Gratidão por esta celebração!
Que a alegria continue em seu coração, levando palavra de esperança, de renovo, de luz,
do amor de Jesus Cristo para todas as pessoas que precisam, e a todas as mulheres!
Deus abençoe sua vida, sua família!
Geny Amorim
Encarregada de Literatura CMMALC

