
 

 

 

A Federação de Jovens na 5ª Região é o 

ministério regional que busca desenvolver 

estratégias para o trabalho dos jovens, 

visando o crescimento espiritual, além de 

ser suporte para o trabalho local em 

nossas igrejas. Nesses dois anos de 

trabalho, buscamos organizar e incentivar 

encontros regionais e distritais, além de 

representar nossa juventude sempre que 

necessário em todas as instâncias da 

igreja. 

Agradecemos a cada representante 

distrital que nesses dois anos apoiaram e 

nos ajudaram, trabalhando, incentivando e 

divulgando os trabalhos. Os SDs e SAs são 

os representantes da Federação nos 

distritos e são de extrema importância 

para o avanço do nosso trabalho. Por isso, 

agradecemos a cada um e oramos para 

que Deus continue usando a vida de cada 

um para o crescimento do Reino. 

Louvamos a Deus pela vida de cada 

pastor e pastora que têm apoiado o avanço 

do trabalho com a juventude. Foram 

muitos que nos ajudaram, apoiaram e 

abriram as portas de suas igrejas e casas 

para a Federação. 

Nosso desejo é que a juventude da 5ª 

Região continue avançando e investindo na 

missão e principalmente na vida de oração 

e leitura da Palavra. Sabemos que o mundo 

tem desviado muito jovens do foco 

principal, que é Cristo, mas cremos que 

Deus tem levantado uma geração disposta 

a pagar um preço por um renovo e um 

novo avivamento em nosso país. Essa 

geração tem se levantado graças às 

orações e a cada pastor e pastora que têm 

pago um preço por sua juventude. 

Abaixo, de forma resumida, segue o 

relatório de ações que desenvolvemos 

neste biênio de 2018/2019. 

 

REUNIÃO MESA PLENA FMJ - SÃO JOSÉ 

DO RIO PRETO - 2018 E 2019 

 

As reuniões da Mesa Plena realizadas 

na Sede Regional têm como objetivo 

apresentar o plano de ação da Mesa 



 

 

  

Executiva, além de alinhar os projetos do 

ano, gerar momentos de comunhão e 

oração uns pelo outros e o momento de 

envio de cada líder ao seu Distrito. No 

segundo ano, compartilhamos aquilo que 

fizemos no primeiro ano, além de 

compartilhar também os testemunhos do 

que Deus fez em nossas vidas, nos Distritos 

e na Região.  

Nas duas reuniões da Mesa Plena, 

convidamos a presidente da Federação de 

Juvenis, Débora Ishida, para participar 

conosco e dessa forma criar um maior 

vínculo entre as federações de jovens e 

juvenis e assim caminharmos juntos 

enquanto mocidade Metodista. 

Este ano, tivemos a oportunidade de 

homenagear alguns jovens que se 

formaram no POV e iniciaram a sua 

caminhada na faculdade de Teologia rumo 

ao pastorado. Esses jovens são referências 

para nossa juventude e estaremos sempre 

orando e apoiando os respectivos 

ministérios. 

 

REUNIÃO CONFEDERAÇÃO DE JOVENS - 

SEDE NACIONAL - SP 2018 E 2019 

 

As reuniões na Sede Nacional têm o 

objetivo de apresentar o plano para a 

juventude nacional, além de gerar 

comunhão e compartilhar as bençãos que 

Deus tem feito em nossas regiões. Dentro 

do cronograma, é dado um tempo para a 

Agência Malta apresentar o plano nacional. 

Na reunião de 2018, tivemos além das 

decisões burocráticas, o planejamento do 

Encontro Nacional de Jovens. 

Em 2019, tivemos a reunião com a 

nova mesa da Confederação eleita no 

Congresso em 2018, além da presença do 

Cristiano Kreuscher, líder do Projeto 

Neemias, que visa capacitação de 

liderança. 

 

VISITA AOS DISTRITOS - 2018 E 2019 

 

 

 



 

 

  

  

  

 
 

 
 

 

 

 

 

As visitas aos Distritos têm como 

objetivo acompanhar e aproximar a 

Federação do trabalho distrital e local. É 

através dessas visitas que podemos ver o 

andamento do trabalho da juventude e 

conhecer de perto cada realidade, para 

dessa forma pensar em estratégias e 

soluções para a evolução e consolidação 

do nosso trabalho. A Federação é suporte 

para a Igreja Local e é assim que 



 

 

  

entendemos e procuramos trabalhar 

nesse biênio. Além disso, por meio do 

trabalho e do grande esforço de nossos 

SDs e SAs, é que conseguimos ser 

representados em todos os distritos nesse 

biênio. 

 

REUNIÕES POR SKYPE - 2018 E 2019 

 

 

 

Realizamos reuniões por Skype com a 

Mesa para alinhamento de projetos e a 

cada dois meses com os SDs para ouvir 

cada um, saber como anda a vida pessoal, 

o trabalho no distrito e saber enquanto 

Mesa o que precisamos fazer para ajudá-

los no avanço do trabalho. 

 

 

DISCIPULADO DA MESA COM O REV. 

LINDOMAR - 2018 E 2019 

 

Neste biênio, tivemos o privilégio de 

caminhar de perto com o Rev. Lindomar 

Nascimento através do discipulado um a 

um que ele realizou com cada membro da 

mesa. Através do discipulado, fomos 

ensinados, abençoados e encorajados a 

cumprir nosso trabalho enquanto Mesa. 

Somos gratos ao Rev. Lindomar pela 

disposição que sempre teve para nos 

atender e para caminhar neste biênio.  

 

CONFERÊNCIA REGIONAL: PERMANECEI 

- 2018 

 

 
 

 

 

 



 

 

  

A conferência surgiu da necessidade 

de reunirmos os jovens de nossa Região 

para um templo de reflexão, comunhão e 

aprendizado. O tema da conferência 

regional 2018 foi “Permanecei”, a partir do 

qual trabalhamos durante todo o ano. 

 Na conferência, tivemos oficinas 

separadas com o tema Permanecei em 

Oração, na vida Universitária, Igreja Local e 

uma oficina conjunta com o tema 

Depressão e Suicídio. 

 

Nesse encontro, tivemos um pouco 

mais de 70 jovens, com momentos de 

louvor conduzidos por eles mesmos. 

Contamos com a participação dos pastores 

Lindomar  Nascimento (Metodista 

Emilianópolis), André Noé (Metodista 

Central em Limeira), Wladimir Rossi 

(Metodista Joaquim Inácio) e Sinval Júnior, 

do Movimento Vocare. 

 

ENCONTRO NACIONAL DE JOVENS 2018 

 

 

 

O Encontro Nacional de Jovens 2018 foi 

realizado na UMESP, em São Bernardo do 

Campo. O tema abordado foi Integridade, 

com ministrações nos cultos e nas oficinas. 

Nós da 5ª Região estivemos representados 

por mais de 60 jovens durante o encontro 

e ainda a participação de 10 delegados no 

congresso para a eleição da nova mesa da 

Confederação de Jovens. 

 

TREINA MALTA – 2018 

  

 



 

 

  

O Treina Malta é um projeto de 

capacitação missionária realizado pela 

Agência Malta, braço missionário da 

Confederação de Jovens. Em 2018, o 

encontro foi realizado na cidade de Piraí-RJ, 

e tivemos a participação de 18 jovens de 

nossa Região. O Treina Malta é um projeto 

que expande nossa mentalidade sobre a 

missão, nos faz compreender os desafios e 

ao mesmo tempo nos encoraja a cumprir 

os propósitos para os quais Deus tem nos 

chamado. Somos grato à Agência Malta 

pela experiência, aprendizado e louvamos 

a Deus pela vida de cada membro da 

agência que se esforça e se dedica para a 

capacitação e envio de missionários. 

 

 

PROJETO PANAMÁ - 2018 e 2019 

 
 

O Projeto Panamá é realizado pela 

Agência Malta e pela Confederação de 

Jovens. Tem como objetivo proporcionar 

aos jovens uma experiência missionária 

transcultural através de ações como 

evangelismo local, trabalho com crianças e 

fortalecimento da juventude metodista 

panamenha. 

 

Enquanto Federação de Jovens da 5ª 

Região, apoiamos esse trabalho investindo 

e enviando jovens da nossa Região para o 

Panamá. Nós cremos que é através desse 

investimento em missão que teremos, não 

só no Brasil, mas um avivamento em toda 

a América Latina. 

 

PROJETO RIBEIRINHOS 2018 e 2019 

O Projeto Ribeirinhos também é um 

projeto realizado pela Agência Malta e 

conta com a parceria da MEAP (Missão 

Evangélica de Assistência aos Pescadores). 

Ele atua nas áreas de evangelismo e visita 

nas vilas, ministração nas reuniões de 

oração e cultos, trabalho com crianças, 

apoio ao trabalho da igreja local e 

atendimento básico de saúde. 

Desde a criação do Projeto Ribeirinhos 

no ano de 2018, a Federação de Jovens da 

5ª Região tem enviado e investido para que 

jovens tenham a experiência de participar 

de missão em áreas que muitas vezes são 

pouco alcançadas. Os testemunhos e os 



 

 

  

relatos dos jovens que participaram são de 

extrema gratidão e de uma grande alegria 

em poder ver tantas pessoas aceitando 

Jesus em lugares tão simples. 

 

Enquanto Federação, continuaremos 

apoiando e investindo nesse tipo de 

trabalho para que mais vidas sejam salvas! 

 

UMA SEMANA PRA JESUS 2018 e 2019 

 

 

 

 

 

 
 

O Projeto Missionário uma Semana 

Pra Jesus, realizado em parceria com as 

Federações de Homens, Mulheres, Jovens e 

Juvenis, tem o objetivo de levar o amor de 

Jesus através do trabalho social.  

No último biênio, tivemos a 

oportunidade de participar e ajudar na 

organização do projeto. Enquanto 

Federação, ficamos responsáveis pela 

arrecadação de Bíblias, que foram 

entregues aos moradores das cidades em 

que o projeto foi realizado. A gratidão em 

poder participar do Projeto Uma Semana 

pra Jesus transborda no nosso coração, 

pois ali podemos ver que somos chamados 

e vocacionados para levar a palavra de 

Deus e salvar vidas. 

 

 

GRUPO DE INTERCESSÃO 2018 E 2019 

 
 

Visando estimular, cuidar e interceder 

pela vida de nossa juventude, criamos um 

grupo de intercessão através do aplicativo 



 

 

  

do WhatsApp, com mais de 30 jovens de 

diferentes igrejas de nossa Região. Esse 

grupo tem orado e zelado pela vida de 

nossos jovens e temos vivenciado o poder 

da oração juntos. 

 

REUNIÃO FEDERAÇÃO DE JUVENIS 

 

A convite da Presidente da Federação 

de Juvenis, Débora Ishida, estivemos 

participando da reunião da Federação de 

Juvenis, orientando, aconselhando e 

conversando sobre o X Grande Encontro 

de Jovens e Juvenis. 

 

CONECTA AGÊNCIA MALTA 

 

 
 

INVESTIMENTO EM AGÊNCIAS 

MISSIONÁRIAS 

 

No ano de 2019, através do 

direcionamento de Deus e seguindo os 

propósitos de nossa Mesa, fizemos 

doações para as agências missionárias 

Malta e Mission de Fé (Chile). Os trabalhos 

e desafios enfrentados por essas agências, 

além da dedicação e empenho deles, nos 

fizeram refletir e ajudá-los com uma 

quantia financeira para que o trabalho 

missionário avance no Brasil e no Chile. 

 

X GRANDE ENCONTRO 

 

O Grande Encontro é o evento que 

reúne as Federações de Jovens e Juvenis 

para um momento de celebração, 

comunhão e de tomada de importantes 

decisões para a caminhada da mocidade 

no próximo biênio. 

Esse ano, reunimos mais de 620 

pessoas em nosso encontro, que foi 

realizado na Unimep, em Piracicaba, com o 

tema Vivemos pelo Teu Reino. 

 

Guilherme Oliveira Goriel 

Presidente da Federação de Jovens 


