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A Confederação de Homens Metodistas 

nos últimos dois anos trabalhou junto 

às federações a visão de que os 

homens Metodistas no Brasil são 

instrumentos de estabelecimento do 

reino de Deus, e o que é o Reino de 

Deus?. 

 
Não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e 

alegria no Espírito Santo.  O Reino de Deus se revela 

através de nossos relacionamentos (Justiça, paz e alegria se 

realizam em relacionamentos).  Através dos nossos relacionamentos 

reproduzimos a vida do mestre, ensinando Perdão, Lealdade, integridade, 

generosidade, respeito, ética profissional e espiritualidade. 

 

Entendemos que o espaço do grupo societário na igreja local é precioso 

para refletirmos a cerca dos nossos relacionamentos e a confederação, 

neste último biênio, produziu alguns 

encontros remotos em formato de 

podcast, provocando a reflexão sobre 

temas relevantes tais como: Racismo, 

paternidade, violência contra as 

mulheres, saúde física e mental...   

 

Sob esta ótica houve investimento na 

figura do secretário distrital, desafiando 

os mesmos a desenvolverem vínculo de 

amizade e apoio aos presidentes das 

sociedades de homens dos seus 

respectivos distritos, orientando-os a 

levarem para os grupos societários a 

discussão sobre tais temas.  
 

Temos apoiado a Confederação de Mulheres incentivando os homens a se 

mobilizarem pelo fim da violência contra as mulheres, e como 

desdobramento deste mover, temos buscado diálogos com pessoas que 

trabalham profissionalmente na prevenção deste problema. 



 

Entendemos, ainda, que nossa 

contribuição no sentido de minorar a 

onda de violência familiar e contra a 

mulher passa por levar o homem a 

refletir sobre o que é a masculinidade nos 

tempos modernos, assim, temos 

incentivado a ideia de transformar a 

reunião dos grupos societários de homens 

em espaço de reflexão, como já 

mencionado.   
  

Temos realizado sistemáticos encontros com as 

lideranças regionais e também da área geral, no 

intuito de fazer os líderes leigos conhecerem o que 

está sendo realizado em nossa igreja Metodista no 

Brasil. 
 

Estivemos representando o Brasil nos diversos 

encontros da Confederação  Latino 

Americana de Homens Metodistas que vêm 

sendo realizados por meio remoto, com 

participação de diversos bispos da 

Igreja Metodista na América Latina, 

inclusive Bispos Brasileiros. 
 

 

No dia 19 de Novembro 

é comemorado o dia do 

homem metodista e a criação da 

primeira federação de homens no Brasil, 

sendo realizados por diversas federações cultos 

comemorativos.  

No final desta etapa, à Deus seja toda a 

glória. 

Crendo que o Senhor é quem nos escolhe e 

nos capacita. 

Marcus Vinicius da Costa Silva.  

Pres. Confederação Metodista de 

Homens do Brasil. 


