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FELIZ NATAL
“E um anjo do Senhor desceu aonde
eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles; e ficaram tomados
de grande temor.
O anjo, porém,lhes disse: não temais; eis
aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo: é que
hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o
Salvador, que é Cristo, o Senhor.” Lucas
2: 9-11
Que esta boa nova de alegria seja constante em nossas vidas, e que possamos
irradiar esta luz por aonde estivermos!
Temos sentido esta luz nos lugares por
onde passamos, nos países aos quais
visitamos e nos encontros que tivemos!
Podemos perceber até nas mensagens
de amizade compartilhadas pelo grupo
do Whatsap do qual fazemos parte, o
carinho e amizade que temos desfrutado
com toda a nossa Área de América
Latina e Caribe!
Fazem dois anos que assumimos esta
responsabilidade e podemos sentir quantas bênçãos o Senhor tem derramado
sobre nossas vidas! Muitas têm sido as
lutas, mas as Bênçãos com certeza são
maiores e o privilégio de servir ao Senhor através desta Confederação é
enorme! De verdade me sinto abençoa-

Legenda da imagem ou do
elemento gráfico.

da e disposta a prosseguir na missão
que Deus nos confiou para cumprir!
“O Natal é nascimento de Cristo. O ano
novo, o nascimento de uma nova esperança. Que o seu final de ano venha
recheado de carinho e gratidão.
Que o Deus da vida nos abençoe e que
possamos irradiar esta luz especial vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo!

Leila de Jesus Barbosa
CMMALC
LEILA DE JESUS BARBOSA

Natal é época de sonhos, esperanças renovadas e mensagens
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Editorial
Queridas irmãs, nosso Seminário se aproxima e foco-me no seu tema
“Mulheres Escolhidas: Chamadas a Proclamar as Grandezas de Deus”. Em
um mundo de tantas incertezas e males, minha certeza é de que somos
chamadas a sermos vozes que clamam no deserto, anunciando Jesus e
Seu grande amor. Vivemos tempos de corrupção, de desestabilidades, de
crise, conseqüência do pecado, mas apego-me às palavras de Jesus quando
disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vem ao Pai, a
Legenda da imagem ou do elemento gráfico.
não ser por mim.” (João 14.6)
Somos chamadas a fazermos a diferença: a alimentar os famintos, dar de
beber aos sedentos, abrigar o forasteiro, cuidar do necessitado, visitar os
enfermos e presos, enfim, a amar ao próximo pois este é o nosso principal
mandamento.
Anunciar Jesus é apontar a direção certa, é escolher sempre a verdade e
apregoar e defender a vida. Viver o Reino de Deus não é tão fácil (caso o
seja, há um certo comodismo da nossa parte) porque implica em uma vida
de renúncia e denúncias. Entretanto, proclamar nos faz anunciar - com amor – o que Deus quer de nós.
Neste nosso Seminário que se aproxima, que possamos ir com os corações
e mentes abertos ao agir do Espírito Santo de Deus para que, com nossas
experiências e vivências, deixemos um pouco do que somos registrados em
nossas irmãs e, com nossas expectativas e empolgações, venhamos dispostas a trabalhar ainda mais em prol do Reino de Deus.
Que Deus continue a nos capacitar e abençoar, confirmando assim, a obra
de nossas mãos.
Nas notícias a seguir,
podemos
ver um pouco com que Ele tem nos agraciaTítulo
do artigo interno
do e que seja inspirador para o nosso servir.
Carinho
Sonia do Nascimento Palmeira – Secretária de atas.
Legenda da imagem ou do
elemento gráfico.
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Seminário de Área
Tema:

Mulheres Escolhidas: “Chamadas a
Proclamar as Grandezas de Deus”
A Confederação de Mulheres Metodistas da
América Latina e Caribe,
estará de braças abertos
para receber as mulheres metodistas de todos
os países latino americanos e caribenho, .

como também a Federação Mundial de Mulheres
Metodistas.
É uma oportunidade
única receber a Federação Mundial em nosso
país e para isso contamos com a participação
de cada Unidade de
nossa Área.
Detalhes no Formulário
de Inscrição.

Versículo e Objetivo
Versículo: “Porém vós
sois geração eleita, sacerdócio real, nação
santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
cujo propósito é procla-

mar as grandezas daquele que vos convocou
das trevas para sua maravilhosa luz”. Objetivo:
“Entender a missão do

Reino de Deus e buscar
o empoderamento das
mulheres à luz da Bíblia
para anunciar Jesus
Cristo e levar as Boas
Novas do Evangelho
promovendo e transformando vidas.”

Local:
UMESP
Faculdade
de Teologia–
São Paulo–
Brasil
Data:12 a 14
de abril de
2019

Legenda da imagem ou do
elemento gráfico.
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Notícias dos Países
Este artigo pode conter
de 150 a 200 palavras.
Uma das vantagens de
usar o boletim informativo como ferramenta promocional é a possibilidade de aproveitar outros
materiais de marketing,
como informações à
imprensa, estudos de
mercado e relatórios.

te é desenvolver e escrever seus próprios
artigos ou incluir a programação de eventos
futuros ou uma oferta
especial promovendo um
novo produto.

O segredo de um trabalho bem-sucedido é apresentar um conteúdo
útil ao leitor.

Pesquise outros artigos
ou inclua artigos
”complementares“ acessando a World Wide
Web. Você poderá escrever sobre uma variedade de assuntos ou
optar por artigos resumidos.

Uma forma de apresentar um conteúdo eficien-

Grande parte do conteúdo do boletim informativo

pode ser aproveitada
para seu site da Web. O
Microsoft Publisher oferece uma maneira simples de converter seu
boletim informativo em
uma publicação da Web.
Quando terminar de escrever o boletim informativo, converta-o para um
site da Web e publiqueo.

Título do artigo interno

ARGENTINA
Es nuestro deseo compartir con Usted y demás hermanas miembros participantes
de Federaciones de América Latina y el Caribe que la Federación de Mujeres Metodistas Argentina, FeMMA Pastoral de la Mujer tiene una nueva comisión Directiva.
Con fecha 17 de Noviembre de 2018, nos hemos reunido en Asamblea para cambio de Delegadas a la Comisión Nacional, en instalaciones del Complejo Gilgal,
Bialet Massé, provincia de Córdoba, donde se ha llevado el Encuentro con el lema
"Celebrando Juntas la Promesa”.
Las delegadas fueron elegidas por las referentes de las diversas zonas del país. La
misma ha quedado constituida de la siguiente manera:
Coordinadora: Nora Viacava Vice Coordinadora: Mirta Monmany Secretaria Corresponsal: Graciela Geymonat Cheveste Secretaria de Actas: Graciela Troncozo Tesorera: Leticia Botha Vocal: Myrian Sinner Vocal: Gissella Dinarte Winter Acompañante Pastoral: María Esther Andersen
Pedimos al Señor que siga bendiciendo vuestra tarea y utilice los dones y capacidades para continuar el camino de la misión.
Que así sea en el nombre de Jesús! Con amor fraternal.

Nora Viacava
Comisión Nacional de FeMMA Pastoral de la Mujer
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BRASIL
Congresso Nacional da Confederação do Brasil em Águas de Lindóia nos dias 29,30 de nov. 1 e 2 de dez.

Diretório eleito para o quadriênio 2018-2022:

(esq. Para dir.).

2ª Tesoureira: Selma M.S. Oliveira
1ª Tesoureira: Letícia Neves
Presidente: Ivana Maria Aguiar Garcia
Vice Presidente: Denize Ornelas Pereira
Secretária Correspondente: Sheila R. M. Bissoqui
Secretária de Atas: Geny Amorim
Congresso marcado por momentos muito especiais, principalmente a passeata silenciosa pela cidade dizendo “Não à Violência contra a Mulher” com cartazes e camisetas da
Campanha “Quinta feira uso preto”.
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Guatemala
COFEMAG ESTER reunida em sua Convenção nos dias 3,4 e 5 de dezembro de 2018
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URUGUAI

Retiro da Federação Feminina Metodista de Uruguay
Tema– “Mulheres Chamadas a ser Pão da Vida”
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JORNADA UBUNTU NA AMÉRICA LATINA
Jornadas Ubuntu – Por Rev. Andréa Reily Missionária Regional das Mulheres Metodistas Unidas para desenvolvimento de Liderança de mulheres, crianças e Jovens na América LatinaUma palavra encontrada nas línguas africanas Zulu e Xhosa, Ubuntu significa “Eu sou
humana porque você é humana”, “eu sou porque você é”. Ubuntu afirma o valor integral
de toda a humanidade, de toda a criação de Deus. Assim sendo, mulheres, muitas vezes
menosprezadas e violentadas, passam a ter um possível espaço de equidade e dignidade, de crescimento e empoderamento quando se encontram.
Com isso em mente, há 12 anos as Mulheres Metodistas Unidas realizam Jornadas Ubuntu, viagens missionárias que promovem encontros entre mulheres de distintas partes
do mesmo país e do mundo. Cada jornada tem a sua peculiaridade local, mas todas convidam a partilha, o compartilhar da história pessoal e da fé.
Em 2018, as duas Jornadas Ubuntu foram na América do Sul. Nos dias 21 a 30 de setembro, um grupo de 10 mulheres estadunidenses esteve na região da grande La Paz e
Ancoraimes, reunindo-se com inúmeras sociedades de mulheres da Federação Feminina
Metodista da Igreja Evangélica Metodista na Bolívia. Guiadas pelo tema “Viver para servir: Honrando a nossa herança Metodista” e o texto bíblico de Salmo 100.2, as mulheres
puderam compartilhar suas histórias, suas culturas e sua fé, capacitando umas as outras
e juntas esperançando.
BOLIVIA
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PERU

Dez dias depois, dos dias 10 a 17 de outubro, ocorreu Ubuntu Peru. Um novo grupo de
11 mulheres dos Estados Unidos passou dias especiais em Lima com cerca de 30 irmãs
peruanas da Federação Feminina Metodista da Igreja Metodista do Peru. Juntas elas oraram, estudaram a Palavra, contaram histórias, compartilharam do alimento e se divertiram. Mais do que tudo, viveram o lema, ““Caminhando juntas com Deus”.
Eu sou quem sou porque você é quem você é. E assim, nós podemos ser quem Deus
nos fez ser.
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MENSAGENS
Seja este tempo de Natal uma nova oportunidade para recordar que em Jesus temos
esperança, justiça, gozo, amor e paz. Abraço à todas neste ano novo de 2019. Nos
permita seguir sendo solidárias, compartilhando e vivendo. Muitas bênçãos.
Jéssica– vicepresidente de Área

É Natal! Brinde a alegría edificada com união, solidariedade e gratidão.
Que em 2019 perpetue o amor do Menino Jesus, e atos acertivos com esperança, coragem e fé.
Cláudia– vicepresidente

O Natal é a expressão da vida, é tempo de esperança e renovação. O Cristo que nasceu há tanto tempo ainda mantém acesa a luz que trouxe ao mundo a sua lição de amor
e que o amor seja a razão de tudo que nos move. O Natal seja sentido e vivendiado pelas mulheres da CMMALC.
Else– Tesoureira

É Natal! Luzes coloridas piscando alegremente! Sininhos e casas enfeitadas para receber o menino Jesus! É um tempo de alegría, de comunhão, de partilha! Meu desejo para
todas as irmas é que celebrem com o coração alegre sim, mesmo que haja tristeza…
Celebre e sinta paz em seu coração, mesmo que à sua volta haja dificuldades...Celebre
pois a nossa esperança está no Senhor Jesus, que nasceu...Ele nos trouxe agua “se
desta agua beberdes nunca mais terás sede.” Ele nos trouxe vida “Eu vim para que tenham vida e vida em abundancia”. Alegria, paz, celebre! Cante e Louve! O Menino Jesus
Nasceu! Que o Senhor Jesus esteja à tua mesa, junto com tua familia! Feliz Natal! Feliz
Vida! Geny– Encarregada de Literatura

Há mais, muito mais para o Natal do que a luz de vela e alegría. Isto é importante e necessário, mas também o espírito de doce amizade que brilha todo o ano. É consideração
e bondade; esperança renascida e paz para o entendimento; tolerancia e benevolencia
dos homens. Desejo que o seu Natal seja brilhante de luz e alegría, mas sobretudo, iluminado de amor, paz e harmonia. Feliz Natal!
Sonia– Secretária de Atas
“Graças a Deus pelo seu presente indescritível”2 C0. 9:15. Que presente maravilhoso estamos por
receber! Preparando a sua chegada, nos reunimos para preparar o camino. Chegando de forma
humilde, recebemos o menino Jesus que nasce em nossos corações. Compartilhando o amor, contamos e cantamos a Boa Notícia:”Nasce afim de renascermos;vive para revivermos. Rei, Profeta e
Salvador. Louvem todosao Senhor!” (Hinário evangélico 11). Feliz espera e chegada do Natal para
todas nós!
Abraços de esperança e amor,
Rev . Andréa Reily– Missionária Regional na América Latina

Queridas irmãs da América Latina e Caribe. Hoje esperamos novamente o filho Deus para
representar nos com seu amor e reiteramos que espiritualmente Ele segue vivo através de
suas escrituras que devemos aplicar,para poder viver em paz e harmonia. Abre as janelas
de sua alma, para que possam entrar as bênçãos que Deus tem para ti. Com meus desejos de um Feliz Natal e um novo ano na companhia do Senhor Jesus.
Ivonne– Presidente Emérita e Representante da CEPAL para América Latina.
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