
 

Igreja Metodista 
Região Missionária do Nordeste – REMNE 

XVI Concílio Regional Missionário                    
__________________________________________________________________ 

 

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE  
27 A 29 de novembro de 2009 

Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá -PE 
 

 

PROJETO MÃES SOZINHAS COM CRIANÇAS REALIZA 15º ENCONTRO 
REGIONAL  

 
12 a 18 de Janeiro de 2009  

 
 

O Projeto Mães Sozinhas com Crianças existe desde 1992 na Região Missionária do 

Nordeste – REMNE  Idealizado pela missionária e pedagoga alemã Ingeborg Jahreiss durante 

seu ministério na REMNE, O Mães Sozinhas, como é carinhosamente chamado, atende 

mulheres solteiras, viúvas, separadas etc., com filhos dos 3 aos 15 anos.  

A idéia do Projeto Mães Sozinhas foi inspirada num programa alemão durante o pós-

guerra. Com a morte dos homens em batalha, as mulheres precisavam assumir o sustento da 

família. O programa na Alemanha era de 15 dias, e incluía mães e seus/suas filhos/as, dando 

apoio psicológico, e a oportunidade de refletirem sobre o novo momento para si mesmas e 

para a família.  

 

 Entendendo o Encontro 

A maioria das participantes sobrevive de trabalhos domésticos e do mercado informal, 

o que torna impossível passar um período de férias com a família. Pensando nisso o Projeto 

acontece anualmente, durante uma semana no mês de janeiro, nas férias escolares. As 

despesas com passagens, alimentação e hospedagem são pagas pelo Projeto, que é mantido 

pela Igreja Metodista Unida da Alemanha. Como contrapartida, cada família paga uma taxa 

de inscrição de 20% do salário mínimo e a igreja local arca com metade desse valor como 

forma de incentivo e valorização. 

Cada pastor/a local recebe uma correspondência (com ficha de inscrição) falando do 

encontro e indica uma família para participar. Confirmada a inscrição, é repassado ao/à 

pastor/a o valor das passagens da família e o/a mesmo/a se responsabiliza pela compra e 

também por acompanhar os/as participantes após o encontro.  

 

 Conteúdo do Encontro 

O Mães Sozinhas inicia na segunda-feira e vai até o Domingo. É uma semana intensa 

com estudos bíblicos, oficinas e lazer, num espaço de convivência sadia, compartilhar, 
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reflexão e capacitação (para complemento da renda), de brincadeira, alimentação saudável, 

descanso e encontro com Deus.  

Para isso o estudo bíblico ocupa lugar de destaque. A cada ano uma mulher da Bíblia 

(alternando Antigo e Novo Testamento) é trazida para o contexto e realidade das mulheres e 

das crianças, que são estimuladas a interagir com o texto e deixar que ele fale.  

O Projeto trabalha num processo terapêutico, inclusive com ajuda do texto bíblico, a fim de 

que as mulheres desenvolvam sua auto estima e encontrem em si mesmas e em Deus a energia 

para superação dos obstáculos, e achem caminhos para manterem relacionamentos saudáveis 

e igualitários e que estes aconteçam dentro da uma visão de saúde integral – nos campos bio-

psico-sócio-espiritual. 

 

 O 15º Encontro  

 Com o tema Voltando para Casa, aconteceu entre os dias 12 a 18 de janeiro de 2009 

no CEMEAR, na cidade Pernambucana de Araçoiaba, onde aconteceu o primeiro Encontro de 

Mães Sozinhas, por isso o tema deste ano colaborou com este momento tão importante do 

projeto que trabalhou a história de Rute e Noemi, que também volta para Belém (sua casa). 

Participaram 12 famílias de vários estados do Nordeste, também o grupo de apoio, formado 

por juvenis e jovens e a equipe de trabalho, um total de 55 pessoas.  

O Encontro começou com uma dinâmica de apresentação e depois com a preparação 

em conjunto de regras para a convivência do grupo, que virou uma só família. Todas as 

manhãs, após o café da manhã e de uma devocional dirigida pelas famílias, tinha lugar a 

reunião da casa, quando todos/as avaliavam a caminhada do dia anterior, o cumprimento das 

normas e faziam sugestões.  

 

O Grupo de apoio  

O grupo de apoio este ano foi: Denílson Reis ( Salvador/BA ), Marcos Oliveira 

(Central de Fortaleza/CE), Miriam Raquel (Mossoró/RN), Pablo Rayff (Campina Grande/PB), 

Rossana Spindola (Central do Recife/PE), Raissa Pontes ( Central de Recife/PE ), Mical ( 

Mossoró/RN ) Gabyielle Mayara (Recife) 

O treinamento do grupo de apoio aconteceu nos dias 9 a 11 de janeiro, CEMENE 

(Centro Metodista de Estudo do Nordeste) O grupo vivenciou o estudo do texto passo a passo, 
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numa construção conjunta e depois preparou as lições e escolheu as dinâmicas, jogos e 

brincadeiras adequadas aos estudos, com supervisão da equipe. 

  

  

 

 Estudos  

Às 9h iniciavam os estudos por faixa etária, com o suporte do grupo de apoio, que 

facilitaram as aulas para as crianças e adolescentes. O trabalho desse grupo é muito 

importante, pois enquanto os/as filhos/as estão no estudo, as mães podem mergulhar no 

estudo do texto, que geralmente acaba depois de 13 h.  

As mulheres da Bíblia este ano foram Rute e Noemi, a perspectiva de trabalho teve 

como objetivo reflexões alusivas a mulher no que diz respeito à sua inclusão quer seja no 

mercado de trabalho, na igreja e, sobretudo o seu papel no desempenho da expansão do Reino 

de Deus.  

Este texto foi trabalhado por todos/as, dando ênfases diferentes por faixa etária.  

 

Preparação   

O Mães Sozinhas com crianças possui uma equipe que se encontra no mínimo oito 

vezes por ano, são irmãs/os que fazem parte dos vários distritos da Região Missionária do 

Nordeste com o objetivo de organizar o trabalho, fazer contatos e fortalecer o Projeto nos 

Estados/Distritos.  

 

A equipe 

A Equipe de Trabalho contou na preparação com Lena Santos ( Recife ), a qual a 

passou a coordenação para Jadilma Vicente ( Recife ) e  Pastor Emanoel Bezerra ( Teresina ), 

ambos participaram no inicio do mães, Emanoel Bezerra começou como um filho de mãe 

sozinha, e hoje tem a alegria de coordenar o projeto com a Jadilma, que participou como 

grupo de apoio do primeiro mães. Além deste/a, estava Thais Bezerra ( Teresina ), Marta ( 

Jaboatão ); Pastora Gilmara ( Recife ),  Irajane Dos Anjos (Nova Descoberta Pe) todas fruto 

do mães sozinhas. 
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Oficinas  

Tivemos três oficinas, oficina de decoração de chinelos, de mosaico ecológico e 

comida há um real, participaram crianças, adolescentes e mulheres. É um momento muito 

especial na vida do encontro, muitas saem motivadas pensando no que isto pode ajudar a sua 

família.  

 

 

 Gratidão e Desafios 
 Várias mulheres estão redescobrindo que podem estudar e melhorar de vida. Estão 

buscando capacitação profissional. Estão mais dispostas a ocupar seu espaço no mundo e com 

vontade de lutar por seus sonhos. E isto inclui o desejo de trabalhar na comunidade de fé.  

Os pastores e pastoras também tem sido importantes parceiros/as na caminhada do 

Mães Sozinhas. Nosso desafio continua sendo de apoiar, capacitar, cuidar. O Mães Sozinhas 

tem sido no Nordeste um celeiro de formação de lideranças e é importante que ele continue, 

apesar das dificuldades, amando e valorizando cada um/a, mostrando que cada um/a é 

importante nesta construção conjunta que é o Reino de Deus”. 

 

  Avaliação  
 
 
 
 
 
 
 

  Depoimento 
 
 Os destaques neste ano vão para a participação de uma família de Mossoró/RN 

(Socorro e João). Pela primeira vez eles participaram e segundo a irmã Socorro “venceram 

juntos os desafios das limitações físicas do João, seu filho”...ela manifestou ainda a alegria de 

poder conhecer outras irmãs que passam por dificuldades e desafios similares, bem como a 
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oportunidade promovida pelo projeto de partilhar sua experiências e reconstruí-las na 

companhia de irmãs com suas famílias. 

 “Nunca mais perco um encontro de Mães Sozinhas” (Socorro)   

 

 


