Data: Lisboa, 29 de março 2018
Assunto: Encontro das Responsáveis pelos Ministérios da Mulher
Prezadas Responsáveis dos Ministérios da Mulher,
É com alegria que venho vos convidar para participar neste Encontro das
Responsáveis dos Ministérios da Mulher. É uma oportunidade única que tem
uma relevância importante para nos formar, para partilhar experiências e o
reforçar de vínculos espirituais e sociais.
Desde já apelamos à vossa compreensão para os lugares limitados que temos
para quem venha de longe e esperamos poder dar respostas à vossa
participação.
O tema é duma importância central para o discipulado completo, pois está
relacionado com a nossa relação Deus, como melhorar relacionamentos e
liberta-nos para partilharmos a missão.
Façam planos para participarem plenamente e inscrevam-se nos locais que
estão a ser divulgados no cartaz. Se acharem por bem imprimam-no e
divulguem na igreja.
Abriremos a possibilidade de participação a uma outra irmã que vos
acompanhe e que vejam que pode dar continuidade a este Ministérios num
futuro próximo.
Tendo em conta que o tempo de inscrições será curto, esperamos que se
mobilizem rapidamente para termos fechado o número de inscrições com o
respetivo pagamento no dia 1 de maio.
Reservamos um espaço onde todas participem nos momentos de louvor, oração
e partilha. Sejam criativas e preparem-se para envolver-nos a todas neste
espaço de verdadeira amizade cristã, descoberta mútua e adoração.
Entrego este encontro nas mãos de Deus, remetendo-nos à sua escuta para que
nos guie e nos acompanhe e nos abençoe grandemente.
Enviaremos em anexo o programa que podem desde já, descobrir e
prepararem-se para os momentos de partilha.
Fico à vossa disposição para qualquer informação posterior,

Paula Amorim

ENCONTRO DOS MINISTÉRIOS DA MULHER DE 11-13 DE MAIO
LOCAL: CAOD
TEMA: PERDÃO E SAÚDE MENTAL
CONVIDADA: Dr. CRISTINA DIAS
PROGRAMA:
Sexta, 11 de maio
19h- Chegada/ informações
19h30- Meditação vitaminas/ abertura do sábado
20h – Jantar do saco (Cada uma traz um petisco para partilhar)
Sábado, 12 de maio
9h30 - Louvor/ meditação vitaminas ou resumo escola sabatina
10h - Módulo 1 «Perdão e saúde mental da mulher.»
11h - Pregação
12h30 - Almoço
16h - Módulo 2 «Controlar o stress, angústia e culpabilidade para receber cura no
perdão.»
17h30 - Passeio
20h- Jantar
Domingo, 13 de maio
9h- Louvor e vitaminas espirituais
10h- Módulo 3 «Mente positiva e o perdão.»
11h30- Agradecimentos finais.

