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FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES METODISTA DE MULHERES DA REMNE

RELATORIO DA PRESIDENTE: MARIA DO AMPARO BARBOSA DE FREITAS
PERIODO DE: 2008 A 2009
Relatório da presidente, apresentado Ao VIII Congresso Regional, realizado na Chácara
Cantinho da paz , travessa: Heráclito ,10 Estrada Coqueiro Grande, Fazenda Grande IVSalvador BA. Nos dias 09 a 12 de outubro de 2009
Irmãs em Cristo.
Cumprimento a todas/os que aqui se encontram para compartilhar deste momento tão
significante na vida de todas nós.
E gratificante sentir o chamado de Deus para trabalhar em sua seara e saber que ele não
pergunta sobre nossa capacidade, e sim sobre nossa disponibilidade e amor.
Nossa tarefa como Federação foi realizar o possível , e impossível deixar nas mãos de Deus.
Agradeço a Deus pelo privilegio de poder servi-lo através do trabalho com as mulheres.
Louva a Deus por cada atividade planejada e realizada , pelo apoio , dedicação, incentivo da
Bispa Marisa que em todos os momentos , sempre pronta a nos ajudar. A nossa gratidão,
ganhamos não só um Bispa mais uma amiga sempre pronta a defender a nossa causa, com
justiça.
Louvo a Deus pela diretoria da Federação e confederação, que juntas pudemos desenvolver
este trabalho, pelas SDs que dentro de suas limitações buscaram fazer seu melhor.
Passo a Relator as atividades realizadas em novembro de 2007 a setembro de 2009
A Federação em parceria com a confederação de mulheres realizou capacitação nacional para
todas as SDs . em Teresópolis de 17 a 21 de abril.
Em parceria com a confederação enviamos agentes da voz missionária para capacitação
nacional
Sendo estas ; irmã Maria Dantas 25,26 e 27 de julho de 2008 e Antonia Benedita 18,19 a 20 de
setembro de 2009 sempre com um propósito de capacitá-las para melhor desenvolver os seus
trabalhos junto as mulheres.
Procuramos estar presente em todos os encontro distritais sempre procurando informar ,
incentivar e dar ferramentas para caminhada de cada sociedade ,distrito
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Estivemos sempre presente em todo o momentos em que foi solicitada tanto em âmbito
Regional como nacional.
Através da Campanha de revitalização das sociedades em parceria com a confederação
conseguimos Revitalizar algumas sociedades e com ajuda de Deus uma maior integração entre
as mulheres tanto a nível distrital , Regional e nacional. Hoje somos conhecidas como mulheres
capazes forte e com muito potencial , mulheres guerreiras, que não se deixa abater mais que
sabe em quem tem crido e não baixa a cabeça diante das adversidades mais é na fraqueza que
somos fortes.
Conseguimos com ajuda de Deus ,Reproduzir conforme solicitado em ultimo Congresso o
estatuto em forma de Cartilha que ai estar em suas mãos.
Juntos com as SDs procuramos realizar nos distritais capacitação de acordo com as
necessidades de cada mulher. Sempre visando a integração, unidade das sociedades
orientando e incentivando para missão de viver para servi.
Hoje já podemos ver que as sociedades de mulheres não são mais de senhoras, mais mulheres
jovem que tem despertado para o lema viver para servi sem distinção de idade acolhendo e
unidos valores .
Graças a Deus para conseguirmos desenvolver nossos trabalhos ,planejamentos e conquistas
tivemos, parcerias com a Divisão de Mulheres e confederação de mulheres as quais tem sido
o nossa alento, juntamente com as taxas de algumas sociedades da região.
Quero dizer a todas mulheres que aqui estão, representantes de todas as sociedades
prosseguimos para autonomia, quando todas as sociedades cumprirem com seus direitos no
sustento da federação poderemos fazer muito mais , hoje temos parcerias , mais até quando?
ate 2011?
Devemos nos conscientizar de que precisamos estar em dia com nossos deveres de sócia e
sociedade.
Passo a relatar as atividades que na qualidade de presidente pude participar
Em novembro de 2007 representei a confederação de mulheres na 6º Regiâo em Londrina no
congresso Regional
Ainda no mês de novembro concilio Regional
19 a 21 de fevereiro reunião da confederação em São Paulo
26 Fevereiro expediente na sede.
04 e 06 Fevereiro expediente na sede
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14,15,e16 de março reunião plena da Federação
02 de abril reunião preparando o projeto 2009 a 2010 para Divisão de mulheres
09 de abril expediente na sede
11 de abril , ministerial Regional coordenações regionais
14 expediente na sede
17 a 20 de abril capacitação nacional para sds e federação em Teresópolis ( Confederação)
12 a 18 de Maio seminário no Chile
04 a 6 de junho, reunião da confederação em São Paulo
06 a 08 capacitação nacional de mulheres em São Paulo
16 de junho expediente na sede Regional
05 de julho distrital em Fortaleza
02 de agosto distrital em campina Grande
14 de agosto expediente na sede
16 de agosto distrital em Aracaju
13 de setembro Visita a sociedades de caixa d’Água em Recife
14 de setembro celebração de acolhida da Bispa Marisa em Jaboatão dos Guararapes
15 expediente na sede Regional
27 de setembro participei do aniversário da sociedade de Guararapes
09 de outubro expediente na sede.
19 e 20 de outubro distrital em Salvador
21,22 e 23 de outubro reunião da confederação em São Paulo
27 expediente na sede
29 de outubro reunião com a Bispa Marisa.
01 e 02 de novembro distrital em Natal RN
03 de novembro reunião em Natal com Girleide e Sandra checando as atas e relatórios
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15 de novembro distrital em Guararapes.
05, 06 e 07 de dezembro reunião da mesa da federação
27 de dezembro Confraternização da sociedades da igreja central do Recife

Em dois 2008
25 de Janeiro a 1º de fevereiro junto com a Divisão de mulheres formamos uma delegação de
mulheres unidas no fórum social mundial em Belém PR
04 e 05 de fevereiro reunião da confederação em São Paulo.
25 de Março expediente na sede Regional
15 de abril expediente na sede
20 de maio encontro da mulher metodista em João pessoa
03 e 04 de junho reunião com a confederação .
05 ,06 e 07 encontro de capacitação nacional São Paulo
23 expediente na sede
08 de agosto reunião com Girleide em Natal relatório financeiro
10 de agosto expediente na sede relatório Divisão de mulheres.
16 e 17 distrital em Campina Grande
28, 29 e 01 de setembro reunião da mesa da federação preparando o congresso
08 de setembro sede regional preparando o congresso
13 reunião com a equipe de apoio para o congresso em Salvador
14 de setembro visita ao local do congresso Salvador
16 ,17 de setembro reunião da confederação em São Paulo
18 compras para o congresso
18 celebração de ações de graça, pelos oitenta anos da voz missionária
19 e 20 capacitação de agente da voz missionária
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26 e 27 de setembro reunião com Girleide em João Pessoa preparando relatórios.
Ate o momento sempre trabalhando na realização deste evento.
Desafios para 2010
Capacitação a distância EAD . Em parceria com a confederação, Centro Otilia Chaves com o
apoio da UMESP. Já agendado para 20 de Março e 28 de agosto durante encontro distrital em
todos os distritais.
A Jornada o buto ( eu existo porque tu existe) projeto missionário ,divisão de mulheres ,
testemunho e sabedoria agendado para mês de outubro a definir local
Implantação do Projeto Mulher vigia e ora
Agradeço a Deus pela privilegio de ter estado a frente deste trabalho. pelas forças renovação
a cada manhã , a meu esposo Cícero Batista, que em todos os momentos ,e de todas as
maneiras sempre esteve ao meu lado, meu secretário para todos assuntos ,quando estava
querendo desanimar, ele sempre com uma palavra de incentivo e muitas vezes uma palavra
pastoral . A minha filha Isabelle, a meu filho João que sempre estão ao meu lado , mesmo
quando vão ficar longe mais sempre com o mesmo alvo, na missão de viver para Servi.
Até aqui o senhor tem nós ajudado e por isso estamos alegres.
“Seja Sobre nos a Graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós as obras de nossas mão”

Maria do Amparo Barbosa de Freitas
Presidente da FSMM REMNE

_______________________________________________________________________________________________________________

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE
27 A 29 de novembro de 2009
Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá -PE

