9 – DIA DO JUVENIL METODISTA
22 – CULTO DISTRITAL EM UBERLÂNDIA

OUTUBRO
12 a 14 – JUCA (REGIONAL)
NOVEMBRO

AGENDA 2018
JANEIRO
13 – REUNIÃO PLENA DA FEDERAÇÃO
24 a 27 – CALIJU NACIONAL
FEVEREIRO
5 – REUNIÃO PLENA DA FMJu
10 a 13 – ACAMPAMENTO DISTRITAL
CONEXÃO (PRESIDENTE PRUDENTE)
10 a 13 – ACAMPAMENTO BIDISTRIAL OÁSIS
(PIRACICABA e CAMPINAS)
MARÇO
31 – CULTO DISTRITAL EM ARAÇATUBA
ABRIL
7 – CAPACITAÇÃO E CULTO DISTRITAL EM
CAMPINAS
14 – ENCONTRO BI-DISTRITAL RIBEIRÃO
PRETO E UBERLÂNDIA
14 – REUNIÃO DA MESA DIRETORA FMJu
16 a 22 – JUVENIS DE JOELHO: AMOR
MAIO
12 – CULTO DISTRITAL EM PIRACICABA
12 – REUNIÃO DAS FEDERAÇÕES SOBRE
PMUSPJ
JUNHO
18 a 24 – JUVENIS DE JOELHO: SABEDORIA
JULHO
21 a 27 – 23º PROJETO MISSIONÁRIO UMA
SEMANA PRA JESUS: ITURAMA
AGOSTO
SETEMBRO
OFERTA REGIONAL

DEZEMBRO
15 e 16 – REUNIÃO PLENA DA
CONFEDERAÇÃO
AGENDA 2019
JANEIRO
19 e 20 – REUNIÃO PLENA DA FEDERAÇÃO
FEVEREIRO
5 – REUNIÃO PLENA DA FEDERAÇÃO DE
JOVENS
MARÇO
2 a 5 – ACAMPAMENTO DISTRITAL CONEXÃO
(PRESIDENTE PRUDENTE)
2 a 5 – ACAMPAMENTO BIDISTRITAL OÁSIS
(PIRACICABA e CAMPINAS)
2 a 5 – ACAMPAMENTO DISTRITAL - RIO
PRETO
23 – CULTO DISTRITAL EM PRESIDENTE
PRUDENTE
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
12 a 19 – 24º PROJETO MISSIONÁRIO UMA
SEMANA PRA JESUS
25 a 28 – JUNAME
28 – VISITA À IGREJA DE POÇOS DE CALDAS
NO CULTO DAS MISSÕES, A CONVITE DO PR.
PAULO PONTES
AGOSTO
9 – INÍCIO DO PROJETO JUVENIS NA MISSÃO
CUIDAM DA CRIAÇÃO

SETEMBRO
OFERTA REGIONAL
8 – DIA DO JUVENIL METODISTA
OUTUBRO
5 – VIGÍLIA REGIONAL EM PIRACICABA
NOVEMBRO
8 – MENSAGEM NA IGREJA DA PAULISTA EM
PIRACICABA
9 – ORGANIZAÇÃO DOS KITS DO GRANDE
ENCONTRO EM PIRACICABA
14 – REUNIÃO DA MESA DIRETORA FMJu EM
PIRACICABA PARA O GE
15 a 17 – X GRANDE ENCONTRO
27 a 1/12 – CONCÍLIO REGIONAL

Reunião Plena - Jovens 2019
- Reuniões Plena - FMJu

Neste biênio não realizamos muitos eventos,
mas prezamos por tentar visitar o máximo de
distritos possíveis. Alguns SDs se afastaram do
cargo antes do biênio se encerrar, mas, em
contrapartida, tivemos alguns avanços enquanto
Federação.
- A FMJu teve participação na Reunião Plena da
FMJ de 2018 e 2019, representada pela presidente
Debora Ishida.

Reunião Plena - Jovens 2018

Reunião Plena - Juvenis 2018

Reunião Plena - Juvenis 2019
- Algumas visitas do ano de 2018

missionários, assim como a EBF. É um projeto que
só é possível em igrejas ou campos missionários
que já possuem um trabalho com os juvenis e
acompanhamento, principalmente de um casal
responsável, pois é preciso pensar no pósprojeto, é necessário que seja dado continuidade
no trabalho com os adolescentes. Por isso é
importante que se tenha um trabalho préprojeto. Neste ano, passaram por lá durante os 4
dias cerca de 30 adolescentes e, dentre eles, 8
aceitaram a Jesus.
O EBA tem dois objetivos: fazer o nome de
Jesus conhecido entre os adolescentes por meio
do evangelismo e também trazer aos nossos
juvenis que já conhecem a Jesus o compromisso
com a obra e a responsabilidade para que
trabalhem mais efetivamente em suas igrejas
locais.

Visita ao distrito de Presidente Prudente
Visita ao distrito de Araçatuba
- Em 2018, realizamos o JUCA (Juvenis
Capacitados), no Colégio Metodista de Ribeirão
Preto, que reuniu cerca de 100 juvenis. Tinha
como objetivo capacitar ministerialmente os
nossos juvenis, para que exerçam o chamado de
Ir por todo o mundo, de acordo com seus dons.
Foram momentos de aprendizado, comunhão e
diversão.

- Tivemos a implementação do EBA (Escola
Bíblica de Adolescentes) no PMUSPJ, que tem a
mesma estrutura da EBF, entretanto com uma
linguagem juvenil. No ano de 2019, na cidade do
Matão – SP, foi o projeto piloto, em que pudemos
identificar algumas falhas para reestruturarmos
para o próximo ano. É um projeto pensado a
longo prazo, para que se perpetue nos projetos

Equipe EBA saindo para evangelizar

Último dia do EBA, com uma festinha

No dia do culto do juvenil no projeto
missionário, fizemos uma apresentação especial
com os juvenis que trabalharam no EBA e com os
adolescentes da cidade que passaram por lá, que
foram levados para o culto.

- No ano de 2019, também criamos o
Devocionário “Somos Teu Reino”, com três
objetivos: ajudar nas arrecadações para darmos
continuidade aos trabalhos da Federação,
fortalecer espiritualmente os nossos juvenis e
poder dar aos adolescentes que passaram pelo
EBA algo da sua linguagem (além da Bíblia) para
que continuassem o que Deus começou durante
os dias do Projeto. O devocionário foi escrito por
juvenis e todas as pessoas que tiveram/têm um
contato direto com os adolescentes. A Região
financiou os devocionários para que pudessem
ser efetuados e distribuídos no projeto e também
vendidos como forma de arrecadação para
manutenção da Federação.

com a nossa missão; pelos nossos pastores e
igrejas locais que nos apoiaram nessa caminhada
e entenderam as nossas ausências em algumas
atividades; por cada juvenil da nossa Região, por
tudo, sem exceção.
Durante esses dois anos, amadurecemos e nos
tornamos
seres
humanos
melhores,
amadurecemos na fé e na caminhada cristã.
Lamentamos não ter feito mais, mas demos o
nosso melhor para que a obra de Deus pudesse
ser feita, para mostrar a todos a importância dos
juvenis e para que cada juvenil se sentisse amado.
Queremos enfatizar que os juvenis não são o
futuro da igreja, os juvenis são o passado, o
presente e o futuro. O Juvenil é a Igreja. Juvenil é
força, alegria, amor, é corpo ativo.
Muito obrigado por investirem nos juvenis.
Pedimos a Deus e a vocês para que continuem
cada vez mais investindo. Precisamos do apoio de
cada um de vocês para que os juvenis se
fortaleçam cada vez mais nos caminhos do
Senhor. Continuem orando pela nova Federação
e para que Deus faça coisas ainda mais
grandiosas.
Mais uma vez, muito obrigado por esses dois
anos!
No Amor de Cristo que nos une,
Federação Metodista de Juvenis

Devocionário “Somos Teu Reino”

Nós queremos agradecer ao Bispo Adonias, ao
pastor Thiago Balduíno, aos conselheiros Marco
Mourão e Amanda Raspa, a todos os pastores e
pastoras, leigos, juvenis, pais de juvenis,
conselheiros, que estiveram conosco durante
esses dois anos de trabalho. Foram anos de
mudança, transições, milagres e muito do agir de
Deus. Somos gratos por tudo o que Deus fez, por
todas as pessoas que Ele levantou para que nos
ajudassem, por nossos pais, familiares e amigos
que nos apoiaram e abriram mão de tantos
momentos juntos para que pudéssemos cumprir

