
               IGREJA DE DEUS NO BRASIL 

                              MINISTÉRIO DA MULHER 
                                        Amigas por um Sonho 

 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças.” - Ec 9:10 

Juntas, podemos ir mais longe!  

Equipe Gestora 

 

METAS PARA 2019 e 2020 

 

Metas na área de evangelismo e discipulado (cumprindo a Grande 

Comissão) 

1. Fazer um treinamento na área de evangelismo na capacitação nacional 

de liderança, em junho de 2019.  

2. Preparar um projeto de evangelismo a ser apresentado na capacitação 

nacional de liderança, em junho de 2019. (Algo que desencadeie um 

processo evangelístico mais intencional em cada localidade.) 

3. Realizar um evento evangelístico no mês de setembro do biênio de 2019 

e 2020, abrangendo 20% das igrejas em cada estado. (Suposição para 

as datas e números; ver um projeto/modelo inicial a ser adaptado, 

conforme possibilidade local. Esse poderia um mês oficial para esse 

evento.) 

 

Metas na área de crescimento espiritual e pessoal da mulher 

1. Iniciar um grupo de estudo mensal com a liderança regional (por zoom, 

toda primeira segunda-feira de cada mês, das 15h às 16 horas), 

utilizando o livro Mulheres cheias de graça, início em abril de 2019. (Ver 

data, duração e livro a ser utilizado) 

 

2. Organizar um grupo de estudo mensal com a liderança estadual (por 

zoom, toda terceira segunda-feira de cada mês, das 15h às 16 horas),  

utilizando o livro Mulheres cheias de graça, com início em abril de abril 

de 2019. (Ver data, duração e livro a ser utilizado) 

 

3. Implementar um grupo de estudo mensal com a liderança distrital  

(presencial ou por zoom, toda última segunda-feira de cada mês, das 

16h30 às 17h30), utilizando o livro Mulheres cheias de graça, início em  

junho de 2019. (Ver data, duração e livro a ser utilizado). 

 

4. Preparar a liderança local, realizando um treinamento, por distrito, via 

zoom ou presencial em novembro de 2019, para que a experiência dos 

grupos de estudo com a liderança seja multiplicada nas igrejas locais, 

com início em fevereiro de 2020, atingindo 20% das igrejas em cada 

região/estado. (ver datas, percentuais...) 
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5. Fomentar a participação das mulheres nos eventos realizados nos 

distritos, estados, regiões e nacional, abrangendo 20% de mulheres de 

cada igreja em 2019 e 30% em 2020. (Sugestões) 

 

6. Realizar uma atividade de intercâmbio entre as igrejas em cada distrito 

em abril de 2019, utilizando as propostas do projeto “Igrejas Parceiras”. 

(Sugestão - o intercâmbio poder ser conforme o interesse ou 

viabilidade). 

 

7. Promover um workshop sobre saúde emocional em abril de 2019 em 

todos os estados, aproveitando a ocasião do aniversário do Ministério da 

mulher. (Trabalhar um tema por ano, nesse ano, por exemplo, podemos 

dar ênfase à saúde emocional da mulher).  

 

Metas na área social 

1. Realizar um treinamento  para realização de atividades sociais na 

capacitação nacional de liderança, em junho de 2019.  

2. Executar uma atividade  de caráter social em outubro de 2019, em 30%  

das igrejas em cada região (entrega de cesta básica, doação, de roupas, 

cursos de capacitação profissional), envolvendo e alcançando a 

comunidade adjacente à igreja. (confirmar data, percentual e viabilidade. 

Sugestão: aproveitar a ocasião do “Um Dia, Um Milhão” já previsto para 

outubro) 

 

3. Implantar um projeto social, em parceria com a ABASC, sob 

responsabilidade da liderança nacional, até junho de 2020. (Em âmbito 

nacional). 

 

Metas na área de implementação de novos projetos 

1. Implementar um projeto de apoio e cuidado às mulheres adultas 

sozinhas (solteiras, divorciadas, separadas, viúvas), em 10% das igrejas 

em cada estado, até junho de 2020. (Ver data). 

 

Metas na área treinamento de liderança 

1. Organizar uma capacitação de liderança em 2019 nos âmbitos 

estaduais, regionais e nacional. (Definir data e conteúdo da 

capacitação).  

 

2. Efetuar uma capacitação de liderança na visão Amigas por um Sonho, 
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em cada região, em Outubro de 2019. (Verificar datas para viabilidade.)  

 

3. Realizar uma capacitação para implementação do projeto junto à 

mulheres adultas sozinhas em março de 2020 em todos os estados. (Ver 

data e âmbito de liderança para a realização da capacitação) 

 

Metas na área de prestação de contas 

 

1. Prestar relatórios (estatísticos e financeiros) até o dia 10 de cada mês para 

as igrejas locais. Os relatórios distritais, estaduais e regionais devem ser 

entregues trimestralmente, e devem respeitar as datas pré-estabelecidas, 

sendo: 1º trimestre até 20 de abril, 2º trimestre até 20 de julho, 3º 

trimestre até 20 de outubro e do 4º bimestre até o dia 20 de janeiro.  

 

Metas na área financeira 

1. Estabelecer o alvo mínimo de 10 reais por mulher para a oferta do mês 

de abril  2019 e  2020.  

 

2. Promover uma atividade de arrecadação de recursos financeiros para os 

distritos, estados e regiões, elevando as entradas financeiras do 

Ministério da Mulher em 10% em 2019.  


