Dons Excecionais, Vidas Comuns– 12 de Junho às 15h-16h30
O que é? - Programa dos Ministérios da Mulher
Onde posso assistir ao programa? Por Zoom, após inscrição. Aceder ao link:

Entrar na reunião Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89364317665?pwd=MmFZYWRnRGNJWEw3MmF2
NkxyVFZRZz09
ID da reunião: 893 6431 7665
Senha de acesso: 976962
Quando será a Formação do Culto Intergeracional? 12 de Junho às 15h-16h30
Quem serão as Oradoras : Raquel Arrais, Dagmar Dorn e várias mulheres portuguesas.
Qual será a temática geral ?
A Missão, o Serviço e a Mulher ;
O papel da Mulher na Missão ;
Mulheres do mundo no Serviço e na Missão ;
Capacitar a Mulher para o Serviço e a Missão ;
Partilha de testemunhos e projetos de Serviço.

Como será o programa ? – Um programa recheado de vários vídeos com as temáticas,
testemunhos e projetos de serviço nacionais e mundiais, entrevista e partilha por chat com
as mulheres entrevistadas, momentos inspiradores de louvor e oração.
Tenho de me inscrever ?
Sim no link : https://forms.gle/tCFRQ8W9SyBoMKbK7
Coloque o primeiro e último nome de acordo com o dispositivo que entrar na reunião para
gestão da lista de inscritos.

Há custos?
Não. A participação no Programa Online é completamente livre e gratuita.
Quero convidar um amigo... Como faço?
- Partilha esta informação para que se inscreva e os materiais de divulgação.
Mais informações:
Site oficial da UPASD : https://www.adventistas.org.pt/recursos/ministerio-da-mulher

Texto motivador :
O verdadeiro objetivo da vida é servir.” No estilo de vida de serviço somos chamados a exercer
a liberdade e a redenção dando o sentido mais verdadeiro e nobre à existência. O serviço é
mais que um dever é a escolha consciente e livre da pessoa humanizada e libertada para viver
gratuitamente relacionando-se com outros que também precisam de verdade, liberdade e
redenção. O serviço muito mais que uma ação é uma atitude, um relacionamento uma
maneira responsável de ser e estar no mundo. Serviço é então Missão, estar no mundo como
uma luz para que “com uma das mãos alcançar o braço todo poderoso que traz salvação
enquanto com a outra alcançar o oprimido e aliviá-lo”. Salientámos várias perguntas que
poderá obter resposta neste programa: No contexto do chamado à Missão de Jesus, qual o
papel da mulher no Serviço e na Missão da Igreja? Existem obstáculos intransponíveis quando
falamos do papel da mulher na Missão da Igreja? Tem a Igreja uma agenda que responda às
exigências cada vez maiores do crescimento da Mulher e da sua inclusão na Missão da Igreja?
Participe e partilhe as suas perguntas. Não perca de forma alguma, a oportunidade de
encontrar caminhos válidos para o seu crescimento pessoal como discípula de Jesus!
DESCUBRA a forma motivadora como Jesus envolve a Mulher no Serviço e na Missão.
EXPLORE diferentes projetos de Serviço e envolva-se na Missão.
EXPERIMENTE o poder do Serviço e faça a diferença na Sua vida e na de outros!

