
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONFEDERAÇÃO METODISTA DE
JUVENIS DE 2019, 2020, 2021

Presidente: Roberta Colácio, 3ºRE
Vice- Presidente: Sofia Fonseca Delatorre, 2ºRE
Secretária de Atas: Raquel Lara Milani, 5ºRE
Secretária de Comunicação 1: Déborah Gris, 5ºRE
Secretária de Comunicação 2: Maria Eduarda Albani, 4ºRE
Assessor Financeiro: João Pedro Gedvila Sani, 8ºRE
Conselheiros Nacionais: Ronaldo Oliveira e Jaqueliny Louback, 4ºRE

2019

Agosto:
● Logo após a JUNAME (Juvenília Nacional Metodista), a nova

mesa executiva Eleita já estava com logins e senhas  das redes
sociais oficiais da Confederação (e-mail, Facebook e Instagram)
para confecção de informação dos mesmos.

Setembro:
● No mês do Juvenil, cada integrante da mesa e os conselheiros

ficaram encarregados de preparar uma devocional que envolvesse
algum personagem jovem bíblico. A cada terça-feira e quinta-feira
do mês de Setembro, uma devocional foi postada no Instagram
com Artes providenciadas pelas Secretárias de Comunicação
(Deborah Gris e Maria Eduarda Albani);

● Também tivemos uma reunião Ordinária com a Mesa executiva na
Sede Nacional nos dias 13, 14 e 15. Durante esse período
pudemos dividir nossos sonhos e visões sobre o Biênio
2020/2021, e conseguimos alinhar pensamentos sobre datas,
locais e projetos referentes a CALIJU e JUNAME;

● Durante o período deste final de semana, a Mesa da
confederação juntamente com os Conselheiros marcaram
presença na vigília regional de juvenis da Terceira Região (3RE)



que aconteceu na Catedral Metodista de São Paulo. Lá, pudemos
nos apresentar e participar, efetivamente como liderança, de um
momento de ministração sobre o setembro amarelo que consistia
em oferecer oração para os juvenis que se dispunham a pedir
oração naquele momento;

● Nos dias 27, 28 e 29, Sofia Fonseca, vice-presidente da
Confederação e presidente da Federação da Segunda Região,
que por determinação episcopal do Bispo Luíz Vergílio, finalizou
seu mandato regional e concomitantemente iniciou o mandato
nacional, esteve presente no Congresso regional de juvenis da
Segunda Região (2RE). Ela trabalhou ativamente na organização
e estruturação do congresso, dirigiu as plenárias e, como
Confederação, acolheu a federação eleita.

Outubro:
● Nos dias 11, 12 e 13, Roberta Colácio, presidente da

Confederação, esteve presente no congresso regional da Sexta
Região (6RE) trabalhando na organização da infraestrutura do
evento. Acompanhou os momentos de plenária, conheceu e
trouxe para perto a nova mesa executiva que, lá, foi eleita.
Também foi convidada a fazer uma devocional em nome da
CoMeJu no período matutino de culto;

● No mesmo período, Ronaldo Oliveira, Conselheiro, e João Pedro
Gedvila, Tesoureiro, estiveram presentes no congresso regional
da Oitava Região (8RE) , representando a Confederação, dando
suporte durante o evento, acompanhado de perto os momentos de
plenária e comissão de indicação. Fizeram contato com a nova
mesa executiva eleita para incluí-los nos grupos de WhatsApp
com as novas diretorias eleitas.

Novembro:
● Nos dias 15, 16 e 17 de novembro, a secretária de comunicação

1, Deborah Gris, e a secretária de atas, Raquel Milani,
representaram a Confederação no congresso regional de juvenis/
Jovens da Quinta Região (5RE) , o “Grande Encontro” em



Piracicaba, UNIMEP. Nele, acompanharam de perto as plenárias e
as comissões de indicações e estatuto. Após a eleição, fizeram
contato com os novos membros da Federação para incluí-los no
grupo de WhatsApp com as outras diretorias eleitas. Também
tiveram um momento de fala durante o congresso quando se
apresentaram em nome da CoMeJu para a região;

● Nos dias 14,15,16 e 17 aconteceu o congresso regional da 3RE
em São Bernardo, UMESP. Representando a Confederação, a
Roberta Colácio (Presidente), esteve presente na organização do
evento, nos momentos de plenária e na comissão de indicação.
Lá, pegou os contatos dos novos integrantes da mesa executiva
eleita para trabalharem juntos no próximo biênio;

● Nos dias 14, 15, 16 e 17, Sofia Fonseca, vice-presidente da
Confederação e presidente  da Femeju da Segunda Região,
compareceu ao 44° Concílio Regional da Segunda Região.
Representando os seus juvenis e os do Brasil teve direito a voto,
bem como um momento de fala, em que enfatizou a necessidade
do apoio e incentivo pastoral para que haja um crescimento das
sociedades de juvenis.

Dezembro:
● No dia 4, a mesa executiva fez uma reunião, via Zoom (plataforma

digital de reuniões) para tratar de um assunto referente à CALIJU
de 2020.

2020

Março:
● Infelizmente, com a chegada da pandemia no Brasil, não

realizamos nenhuma atividade.

Abril:



● No dia 29, tivemos uma reunião com os (as) Presidentes das
Federações: Nós como Confederação tivemos um momento de
compartilhar como que cada FeMeJu estava enfrentando o
momento de pandemia e solicitamos um relatório de cada Região
para podermos trabalhar melhor.

Maio:
● No dia 22, fizemos um Culto nacional de juvenis em celebração ao

dia do coração aquecido: Convidamos o Pr. Petrech da 6RE para
compartilhar a palavra e o Bispo Paulo Rangel para fazer a
abertura. Tivemos um momento descontraído com todos os (as)
presidentes das Federações depois do culto;

● Todas as segundas-feiras do mês fizemos lives com convidados
(as) especiais às 18h no Instagram.

Junho:
● No dia 1, a Mesa Executiva se reuniu para tratarmos dos assuntos

referentes à Venezuela;

● No dia 9, fizemos uma 2º reunião com os (as) Presidentes das
Federações: recolhimento e análise dos relatórios,
compartilhamento das dificuldades e discussão de possíveis
soluções. Foi um momento de crescimento como liderança
nacional;

● No dia 19, fizemos uma reunião com os (as) Conselheiros
Regionais;

● Todas as segundas-feiras do mês fizemos lives com os(as)
presidentes de Federações às 18h no Instagram.

Julho:
● Caliju nacional Online : Utilizamos um plano pago da plataforma

“Zoom”; Média do alcance de pessoas: 200;



Dia 06/07 : Pra. Thaiana Assis- Disciplinas espirituais de um líder;

Dia 10/07 :Roberta Colácio- Reconstruir, Desconstruir, Construir;

Dia 13/07 : Deborah Gris- A glória nunca é nossa;

Dia 17/07 : Raquel Lara Milani - Origem;

Dia 20/07: João Pedro Gedvila Sani-Conexidade;

Dia 24/07 : Pra. Andreia Fernandes- Racismo;

Dia 27/07 : Cargos + Conselheiros + SDs (Oficinas simultâneas);

Dia 31/07: Culto de encerramento (20h)- O Bispo Paulo Rangel
trouxe a palavra, convidamos os juvenis da igreja de Londrina- Setor
Norte (6RE) para conduzirem o momento de louvor e no final, abrimos
um momento para testemunhos;

Setembro:
● No dia 9, a Mesa Executiva realizou uma reunião online, via zoom,

para pensarmos em estratégias de alcance dos juvenis através
das redes sociais. Nela, decidimos apoiar os eventos regionais
onlines do mês do Juvenil, convidamos a Bispa Marisa e a Eliana
Zaparolli para trazerem um vídeo falando sobre temas do
Setembro Amarelo (depressão e suicídio);

● No dia 12, a Roberta Colácio, Presidente da Confederação foi
convidada a pregar na live do culto regional de juvenis da Terceira
Região (3RE);

● No dia 24, a presidente, Roberta Colácio, e o conselheiro,
Ronaldo Oliveira, participaram, de forma online, de uma
Capacitação de liderança juvenil (CAJUMI) da Região Missionária
do Amazonas - (REMA). Houve um momento de fala da



presidente explicando como funciona a organização da hierarquia
de lideranças em âmbito local, distrital, regional e Nacional.

Outubro:
● No dia 31, sorteamos a Bíblia John Wesley de forma online,

através do Instagram. O nosso objetivo de sortear a bíblia era de
promover o perfil do instagram, bem como marcar o mês anterior:
o mês do Juvenil Metodista (anunciamos o sorteio em Setembro);

Dezembro:
● No dia 27, a Mesa Executiva realizou a última reunião do ano. Foi

um tempo de reflexão, síntese e gratidão por todo o trabalho que
realizamos.

Terminamos o ano de 2020, com a consciência de que fizemos o nosso
melhor, com a ajuda de Deus, durante a Pandemia do novo coronavírus
(SARS-COV2). Apesar do isolamento social, fomos inspirados a realizar
o trabalho nacional de forma online para a honra e glória de Deus!
(Romanos 11:36).

2021

Fevereiro:
● Em parceria com o Departamento da Escola Dominical, a

Confederação desenvolveu um projeto chamado “Olhares
Juvenis”:  convidamos alguns integrantes das mesas das
Federações de Juvenis para gravar entrevistas que expõem o
olhar (juvenil) individual sobre as lições da Revista Flâmula Juvenil
“Crescer- sobre fé, maturidade e relacionamentos”. As entrevistas
foram disponibilizadas no YouTube, Spotify e em outras
plataformas digitais.

Março:
● No dia 7, em comemoração do Dia Internacional da Mulher,

Roberta Colácio, Presidente da Confederação, participou de uma
Live promovida pela Confederação Metodista de Mulheres. Teve



um momento de saudação, apoiando o evento e representando a
Confederação Metodista de Juvenis.

Julho:
● No dia 19, A vice presidente, Sofia Delatorre Fonseca pediu o

desligamento do cargo devido a motivos pessoais;


