
Programa Interação Capelães. 

                    

                                        

  

Ocorridos em Fort Riley, KS para os participantes do Sri Lanka,Bangladesh, Malawi,
Guatemala, Zâmbia e Chile que estão envolvidos no ministério de capelania.
  

  

  Dia 12 iniciou-se com devoção liderada por Alejandro Cuellar, ele falou poderosamente do
Salmo 23 e incentivou a todos. Os delegados mostraram uma entrevista realizada na Bulgária,
com Clay MG Buckingham, e Chap. Rich Young, seu governo
está a trazer de volta uma capelania para os militares. 
Os delegados preencheram formulários de críticas, e também foram entrevistados por um
membro do Ministério Público. Primeira Brigada do escritório Affairs. 
Em seguida, foram transportados por van para a instalação de jantar base (um dos muitos)
onde desfrutaram de um almoço maravilhoso com os soldados. Estavam unidos pelo capelão
(LTC-P) Dave Waters - (Primeira Divisão Capelão) 
para uma discussão mais animada, seguido por uma apresentação da Divisão de Moedas para
Kristin Goodrich e ao pessoal de interações. 
Após o almoço, as vans transportaram os delegados para uma livraria cristã local, e Walmart. 
  
  As mulheres tiveram uma visita de um representante do Grupo de Preparação da Família
(FRG), que discutiu os serviços que prestam às famílias do Exército. Um momento devocional
seguida conduzido por Rosie (Bangladesh) e Villa (Zâmbia). 
Muitas lágrimas foram derramadas, pois as senhoras antecipariam sua partida amanhã.   
  
  Este foi o nosso último dia de formação com graduação prevista. Para amanhã, vamos
escrever um "13 dias e final" o relatório amanhã. Por favor, ore para que o nosso último dia,
apesar de "agridoce" será uma bênção para os delegados, agentes e pessoal de base irão
conosco. Acima de tudo, cobiçar suas
orações para os nossos queridos irmãos e irmãs, que o Senhor irá energizá-las e construir o
MCF de cada país representado.         
  
  

  

Alejandro Cuellar 
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                        Rich Young concluiu o dia com o tema “capelão de Ética”. Ele usou um par de exemplosmarcantes de comportamento antiético por parte dos dois capelães sênior, e os efeitosnegativos de suas ações, tinham sobre o posto e os corpos de capelães em geral. O dia começou com Jim Ellis compartilhando suas experiências na gestão de stress, comilustrações de trabalhar com parentes das vítimas do avião egípcio, que caiu no Atlântico. Sua experiência de exaustão a partir de 11 dia contínuos, e muitas noites de lidar com o lutofamiliares que necessitam de conforto e aconselhamento. A necessidade de cuidar do cuidador foi uma importante lição aprendida. Jim terminou sua porção de ensinamento na hora do almoço. Rich tomou o seu lugar no palco depois do almoço, para compartilhar como os gruposeclesiásticos. pode ser um trunfo para o capelão ou uma distração e um obstáculo se não fordevidamente tratado pelo capelão. Cooperação e compreensão podem resultar na multiplicação do ministério para os capelão edo grupo para-eclesiásticos.                                                                 Coordenadores do Ministério do Sri Lanka,  Samudra e Yohan              
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