O Projeto Cuidar é o espaço de capacitação e mobilização de esposas de pastor da
Igreja Metodista da 5ª Região Eclesiástica para
o desenvolvimento de sua vida e ministério por
meio de discipulado e mentoria no contexto de
relacionamentos em pequenos grupos.
Nosso alvo é ver cada esposa de pastor experimentando o cuidado em seus grupos nos
11 distritos de nossa Região. Muitas esposas de
pastor se percebem sozinhas em meio a uma
crise e sem saber onde encontrar ouvidos e corações confiáveis dispostos a ouvir.
Entendemos que uma esposa de pastor somente poderá ser inteiramente compreendida
por outra esposa de pastor, que caminha com
as mesmas vivências e experimenta os privilégios e dissabores da mesma caminhada pastoral.
Em 2018, implantamos os grupos de cuidado, sendo as esposas dos SDs as líderes em
cada distrito. Nossas líderes são: Francislene
Aparecida Alves (Araçatuba); Lídia Cara Bazzanini Fleury (Uberlândia); Déborah Darli Amaral
Ribeiro (Campinas); Meire Isabel Silveira Ito (Piracicaba); Thaís Ciquilli de Oliveira Pontes
(MS2); Ana Paula Balduino da Silva (Ribeirão
Preto); Eliane Francisco da Silva Inácio (Sul de
Minas); Juciene Barbosa de Sousa Martins (Marília)9. Kátia Domingues Pereira Brito da Silva e
Tania Regina de Araújo Silva (MS1)
Essas líderes foram capacitadas em te,mas
como Crescendo por meio do Cuidado Mútuo,
da Mentoria e da Oração, em 2018, na Sede
Regional, com a assessoria da missionária da
Sepal, Pra. Ilaene Schuler.

Nossos encontros aconteceram em março,
junho e outubro. Estivemos apresentando o
Projeto Cuidar no encontro da ABPP, em agosto
na cidade de Curitiba, e também no Congresso
Nacional das Mulheres, na cidade de Serra Negra, em novembro.
No ano de 2019, expandimos o Projeto Cuidar para as pastoras da nossa região, sendo a
pastora Suely Silva a coordenadora. Multiplicamos na 6ª.RE, em agosto desse ano, a visão
desse Projeto na cidade de Curitiba, formando
uma equipe de esposas de pastores sob a liderança da Vânia F. Sakiyama.
Em 2019, a equipe do Projeto Cuidar esteve reunida na sede regional, em fevereiro e
agosto, recebendo capacitação, assessoria presencial e alinhamento do plano de ação. Em
parceria com a Federação de Mulheres, participamos do Encontro Cura da Alma, na cidade de
Franca-SP, em maio deste ano, com uma oficina voltada para as esposas de pastores presentes.
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