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Em Setembro, soubemos da trágica morte de Beth Adamson, que por
muitos anos serviu fielmente a Comunhão Anglicana e a causa da
justiça de género, através da orientação e apoio aos delegados
anglicanos às sessões anuais da Comissão das Nações Unidas sobre a
condição da Mulher (CSW - UN Commission on the Status of Women) e
da sua copresidência do Grupo de Trabalho sobre Meninas (Working
Group on Girls). Vários antigos delegados à CSW prestaram o seu
tributo a Beth. Estes tributos foram recolhidos num livro,
posteriormente enviado à família de Beth.
Para ler o livro, vá a http://bit.ly/2PjKYUm. Alguns dos tributos de
diferentes lugares da Comunhão foram lidos durante a celebração pela
vida de Beth no Centro do Exército de Salvação, em Nova Iorque, a 5
de outubro. As nossas acções de graça pela vida e ministério de Beth e
as nossas orações pela sua família continuam. "A morte não é a
extinção de uma luz: é antes o apagar da lâmpada porque o dia já
raiou."

“Se não formos nós, quem o fará? Quem falará pelas meninas?” Beth Adamson 1952—2018
11 de Outubro: Dia Internacional das Meninas
Todos os anos, o Dia Internacional da Menina tem como
objectivo destacar e abordar as necessidades e desafios
enfrentados pelas meninas e promover o fortalecimento e a
capacitação das meninas.
Para Estelle, dos Camarões, membro da Sociedade Amiga das
Meninas (GFS), o cuidado com a criação é fundamental para a
saúde e para um futuro sustentável para ela, a sua família e a
comunidade. A indústria da borracha na sua cidade poluiu
tanto o ar que o número de crianças afectadas com asma tem
crescido imensamente. Então, decidiu plantar árvores no seu
terreno para mitigar os efeitos nocivos da poluição. Se

pertence ao grupo do Facebook da IAWN, pode ver a sua
mensagem em vídeo. Ela é uma inspiração para todos nós nos
envolvermos na adaptação, mitigação e justiça climática.

The Sixteen Days of Activism against
Gender-based Violence
Os 16 dias de ativismo, de 25 de Novembro
até 10 de Dezembro, estão chegando e nos
dão uma oportunidade para conscientizar e
agir em nossas Igrejas de modo a acabar e
prevenir a violência de gênero. Se fizerem algo compartilhem
conosco: terrie.robinson@anglicancommunion.org
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Notícias da Comunhão
A injustiça é como uma serpente que só morde pés descalços

Natal, África do Sul: não se esconde atrás da cultura
fica sempre um pouco de perfume nas
mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas.
Dar o pouco que se tem a quem tem menos ainda enriquece o
doador, torna a sua alma ainda mais bonita. Dar ao próximo
alegria parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é
das artes a mais bela

Novos contatos para a Rede— IAWN

Junte-se ao nosso grupo do Facebook
https://www.facebook.com/groups/IntAngWomen
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News from Around the Communion

Madagascar: Dia das meninas focado nos kits sanitários

Colaborando com Justiça de Género em Bangalore, India

Vishranthinilayam,
Bangalore.

: http://
bit.ly/2OjAYht.

Zambia:
Comissão de
Direitos
Humanos fala
para a
Associação St
Veronica Guild
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Notícias da Comunhão
Mulheres da Igreja Unida da Índia celebram seu Jubileu
de Prata

Sabias? A parceria Aprendendo sobre Mudanças Climáticas
das Nações Unidas oferece cursos on line de graça. Por
exemplo: ‘Género e Meio Ambiente’ Analisa as conexões
entre género e meio ambiente e ajuda estudantes a tornarem
-se agentes efetivos de mudança para o desenvolvimento
sustentável. Mais informação: http://bit.ly/2IPBkXc.
.

Canadá: Círculos de Sabedoria e Poder

(https://parliamentofreligions.org) em
Os
círculos relacionar-se-ão uns com os outros através da página
do Facebook “
AlchemyofWomen@gmail.com
Prevenir a Violência contra Mulheres: a Casa de Sarah

Notícias do Grupo Directivo da IAWN
da Igreja Anglicana da África Austral
representou o Grupo Directivo da IAWN (ao qual pertence)
numa conferência perto de
A conferência era dirigida
a bispos, lideranças mulheres e líderes de juventude da África
Austral, Central e Oriental, que se encontram envolvidos em
adaptação, mitigação e testemunho numa época de mudanças
climáticas. Os participantes partilharam as suas experiências e
os seus planos para o futuro e, em conjunto, elaboraram “Um
Grito Urgente pela Justiça Ecológica: Reclamando o Imperativo
do Evangelho para Toda a Criação”. Leiam esta importante
declaração em http:// bit.ly/2OUKDuf

a
equipe trabalhará em três comunidades usando o modelo de
prevenção “SASA! Faith”, adaptado ao contexto das Fiji. O
modelo “SASA! Faith” capacita as comunidades a examinarem
as suas atitudes, crenças, acções, como se relacionam uns com
os outros e como usam o poder para influenciar e controlar. O
projecto durará quatro anos. Saiba mais sobre o “
A celebração: 70 anos da União de Mães do Burundi

Mande suas notícias e fotos para nosso Boletim aos
cuidados de Lizzi Green: lizzigreen48@gmail.com

Sua Voz
Sua Rede
Sua Comunhão
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