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Federação de Mulheres 
Relatório ao 44o Concílio Regional da Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica 

 

Preenchido por Amélia Tavares Correia Neves 
 

Legenda para o Relatório 
 

Ênfases 
Ênfase 1 — Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local. 
Ênfase 2 — Revitalizar o carisma dos ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. 
Ênfase 3 — Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. 
Ênfase 4 — Fortalecer a identidade, a conexidade e a unidade da Igreja. 
Ênfase 5 — Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. 
Ênfase 6 — Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao clamor do desafio urbano. 
Ênfase 7 — Priorizar o apoio à igreja local como o principal espaço onde a missão acontece, especialmente por meio da 
capacitação e da comunicação. 
Ênfase 8 — Apoiar maior protagonismo dos distritos em seu papel de articulação e integração, como apoio às igrejas locais e 
realização de ações em nível regional. 
Ênfase 9 — Promover a renovação pessoal da experiência religiosa como parte fundamental à piedade cristã metodista, na forma 
de uma espiritualidade que assume a prática da oração, da santidade e dos atos de misericórdia. 
Ênfase 10 — Estabelecer a comunicação como eixo de fortalecimento da identidade metodista, tanto no âmbito interno quanto 
externo aos diversos níveis da Igreja. 
Ênfase 11 — Promover a prática da ação social que vá além do assistencialismo e colabore para que a pessoa torne-se 
protagonista de sua própria vida. 

 
 

Objetivos 
a. Colaborar para que as igrejas locais, os distritos e ministérios regionais da Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica 
fortaleçam seu protagonismo missionário por meio de diretrizes, ênfases e práticas que permitam o crescimento numérico e 
qualitativo da membresia. 
b. Reforçar a identidade metodista como fundamento para o crescimento quantitativo e qualitativo da membresia. 
c. Promover o discipulado como formador do caráter cristão, fortalecendo o compromisso do testemunho e da prática de fé em 
todas as dimensões da vida, sinalizando o reino, propagando o evangelho e alcançando vidas. 
d. Animar líderes leigos e pastores/pastoras  metodistas da Região na busca de melhor organização do trabalho, com vistas ao 
crescimento numérico e qualitativo da Igreja. 
e. Disseminar estratégias e práticas que colaborem com o crescimento numérico e qualitativo da Igreja, incentivando o laicato 
ao trabalho missionário. 
f. Ampliar a integração da comunidade de líderes e pastores/pastoras dispostos a cooperar uns com os outros para que o 
crescimento da Igreja aconteça de forma equânime por toda a Região. 
g. Fortalecer a estrutura regional como fonte de apoio e articulação capaz de apoiar iniciativas das igrejas locais que visem o 
crescimento. 
h. Desenvolver esforços no intuito de preservar a identidade e a unidade da Igreja Metodista nos limites da 3a Região 
Eclesiástica, bem como garantir e estimular o seu avanço missionário. 
i. Cumprir as diretrizes missionárias à luz do Plano Nacional Missionário. 
j. Reavivar e consolidar as comunidades locais no território da 3a Região Eclesiástica por intermédio do anúncio do evangelho, 
participação nos meios de graça, compromisso missionário e gestão racional dos recursos de que dispomos. 
k. Estabelecer e consolidar a presença metodista nas áreas consideradas estratégicas para a Região, como cumprimento ao Ide 
de Jesus Cristo, buscando estabelecer um plano de crescimento, incentivando o zelo evangelístico, constituindo novas fronteiras 
missionárias dentro do território regional. 
l. Irmanar-se com as igrejas, atuando como apoio solidário referencial em suas áreas de fragilidade como instrumento da 
unidade. 
m. Animar, oferecer subsídios e diretrizes que oportunizem as igrejas a efetivação dos seus planos de trabalho. 
n. Apresentar diretrizes que, compartilhadas pelas lideranças clériga e leiga na esfera local, possam entusiasmar as comunidades 
na 3a Região Eclesiástica na tarefa do anúncio do evangelho, na prática do discipulado e na participação dos meios de graça. 
o. Incentivar a gestão racional dos recursos de que dispomos, não apenas orçamentários, mas também no que tange à 
multiplicidade de dons e talentos dos membros leigos e clérigos de nossa Região. 
p. Incentivar a multiplicação dos dons e ministérios na vida da Igreja, estimulando o ministério leigo a ordenança ao Ide de 
Jesus. 
q. Capacitar efetivamente todos os ministérios, nos diversos níveis de órgãos regionais. 
r. Valorizar a pluralidade de ênfases como sinal da multiforme graça de Deus e incentivar a unidade na diversidade buscando 

realizar os desafios da missão. 

 
  



 
 

 

● Página 2 de 7 ● 

_________________________________________________ 

Sede Regional • Rua Dona Inácia Uchôa nº 303 • CEP 04110-020 • Vila Mariana • São Paulo • SP 
Tel:(11) 5904.6060 • Fax:(11) 5904.2233 • http://3remetodista.org.br • contato@3remetodista.org.br 

Atividade no 1 
 

Nome:    Reuniões com as Secretárias Distritais e Mesa Diretora da Federação 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀  
Ênfases relacionadas:  Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 7, Ênfase 8, Ênfase 10, Ênfase 11 
 
Descrição: 
 

Essas reuniões têm o objetivo de alinhar os trabalhos a serem desenvolvidos nos distritos à luz das ênfases da 
Federação de Mulheres que, por sua vez, leva em conta os temas e o calendário regional e nacional para nortear 
os trabalhos, além da busca de um trabalho integrado para o fortalecimento dos distritos e sociedades. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo E, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo L, Objetivo 
M, Objetivo O, Objetivo P, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Os objetivos foram alcançados, não de forma plena, tendo em vista a dificuldade de um trabalho efetivo em 
alguns distritos. Não há um incentivo à formação de sociedades. Pelo contrário, há uma resistência. Por outro 
lado, trabalhou-se no mapeamento das Sociedades de Mulheres nos distritos e respectivas igrejas. 

 
Número de participantes da atividade: 20 
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Atividade no 2 
 

Nome:    Capacitação das mesas diretoras das Sociedades de Mulheres e agentes locais da 
revista Voz Missionária 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 7, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

Promover o encontro e a capacitação das diretorias das sociedades. Após uma palestra inicial sobre “Liderança”, 
as participantes dividem-se por área de atuação para a capacitação específica. Por exemplo, tesouraria, 
secretaria, presidente e agentes da revista Voz Missionária. O que compete a cada uma para uma ação mais 
eficiente. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo J, Objetivo 
L, Objetivo M, Objetivo O, Objetivo P, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Os encontros promoveram a comunhão entre as participantes, a capacitação para uma ação mais efetiva e 
competente visando o fortalecimento das sociedades locais e das agentes da revista Voz Missionária. 

 
Número de participantes da atividade: 300 
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Atividade no 3 
 

Nome:    Encontro de Capacitação de Mulheres via EaD 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 8 
 
Descrição: 
 

Trata-se de um encontro promovido pelo Centro Otília Chaves, da Faculdade de Teologia, que visa a capacitação 
de mulheres em suas igrejas locais e/ou distritos em todo o Brasil. Nossa Região tem participado desses encontros 
que são dois por ano e quatro nos dois anos. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo 
J, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo N, Objetivo O, Objetivo P.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Diversas igrejas nos distritos da Região reuniram-se para participar do Encontro EaD. Nossa Região tem uma 
participação bem menor em comparação com as demais Regiões. Talvez por causa da realidade urbana de nossa 
Região. 

 
Número de participantes da atividade: 150 
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Atividade no 4 
 

Nome:    Congresso Regional de Mulheres 
Período:    2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 7, Ênfase 8, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

O Congresso Regional, além da oportunizar a comunhão e o fortalecimento das mulheres nos respectivos distritos, 
também é um espaço de capacitação e difusão das ênfases para o trabalho com mulheres levando em conta as 
ênfases da Igreja em nível nacional. O Congressp de 2019 será realizado em Campos do Jordão e o tema será 
“Mulheres Metodistas comprometidas com Deus: resistem, influenciam e testemunham”. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo 
K, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo O, Objetivo P, Objetivo Q, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Os Congressos Regionais têm sido um espaço de comunhão, capacitação e novas diretrizes visando a consolidar o 
trabalho das mulheres. 

 
Número de participantes da atividade: 200 
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Atividade no 5 
 

Nome:    Encontros Distritais 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 7, Ênfase 8, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

Os encontros distritais têm como objetivo fortalecer o trabalho com as mulheres nos distritos de forma a alcançar 
novas mulheres e gerar comunhão entre as mulheres que queiram trabalhar com a Sociedade de Mulheres. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo H, 
Objetivo I, Objetivo K, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo N, Objetivo O, Objetivo P.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Muitas igrejas não estão trabalhando com Sociedade de Mulheres porque têm trabalhado o ministério de mulheres 
desenvolvendo as mesmas atividades das Sociedades de Mulheres, porém, as mulheres não são federadas e não 
participam das atividades da Federação Metodista de Mulheres.  

 
Número de participantes da atividade: 160 
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Acerca do Biênio Futuro (2020/2021) 
 

Propostas de Estratégias Futuras: 
 

Compartilhar as diretrizes do trabalho com mulheres. 
Dar continuidade ao trabalho de capacitação e orientação episcopal quanto à importância do trabalho com 
mulheres como uma forma de evangelizar e acolhê-las. 

 
Objetivos Futuros:   Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo H, Objetivo I, 
Objetivo J, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo N, Objetivo O, Objetivo P. 
 
Ênfase Missionária — Estratégias Futuras:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 7, Ênfase 8, Ênfase 10.
 


