Coordenadora da Igreja dos Ministérios da Mulher
Descrição da responsabilidade
• O líder é nomeado pela comissão de nomeações da igreja.
• O líder dos Ministérios da Mulher é um membro do conselho da igreja.

METAS E OBJETIVOS
• O líder ajudará a igreja a atender às necessidades espirituais, emocionais e
intelectuais das mulheres nos seus vários estágios de vida e tendo em conta a
diversidade cultural.
• O líder deve criar um ambiente que incentive a produtividade, a recompensa, o
esforço e a iniciativa e proporcione um clima espiritual no qual cada mulher pode
experimentar o crescimento.
• O líder avalia as necessidades das mulheres da igreja através de pesquisas e
entrevistas. Ela atua como presidente de uma comissão de Ministérios da Mulher
para desenvolver programas e atividades para atender às necessidades
identificadas através dos inquéritos.
• O líder é um membro ativo do conselho da igreja local, divulgando informações
sobre as atividades das mulheres e harmonizando essas atividades com o programa
da igreja. Ela trabalha em estreita colaboração com o pastor e a igreja local.
• O conselho da igreja ou a comissão de nomeações seleciona o líder dos
Ministérios da Mulher na igreja local. As qualificações incluem uma natureza sensível
e atenciosa, uma compreensão espiritual clara do plano de Deus para as mulheres e
as grandes necessidades e preocupações que enfrentam.

DEVERES E RESPONSABILIDADES
Os principais deveres e responsabilidades do líder dos Ministérios da Mulher
incluem:
1. Estabelecer uma Comissão de trabalho
O líder trabalhará com o conselho da igreja para estabelecer uma comissão de
trabalho. Esta comissão deve ser composta por mulheres interessadas no amplo
espectro de necessidades e preocupações das mulheres. O objetivo da comissão é
fazer uma análise, desenvolver estratégias e auxiliar no planeamento de programas
e atividades que se relacionam com as necessidades específicas e variadas das
mulheres.
2. Avaliação de Necessidades
O líder trabalhará em estreita colaboração com a comissão para pesquisar as

necessidades das mulheres da igreja e da comunidade local. Os questionários da
pesquisa podem ser usados para obter essa informação.
3. Desenvolvimento de programas
O líder trabalhará com a sua comissão e com o pastor para desenvolver e
implementar programas ou seminários dos Ministérios da Mulher e uma rede com os
grupos de apoio existentes na igreja. A Diretora e a comissão podem decidir
patrocinar programas como grupos de apoio para mulheres abusadas, apoio a
membros idosos, pais solteiros, cuidados de saúde, higiene, gestão de tempo,
recuperação de luto, cuidado espiritual (discipulado), testemunho, devoção pessoal,
aperfeiçoamento pessoal e apoio para mulheres casadas com não-crentes, etc.
Outras atividades podem incluir pequeno-almoço e oração, programas de
alfabetização, escolas de mãe e programas para idosos.
4. Presidente da Comissão dos Ministérios da Mulher
É responsabilidade do líder dos Ministérios das Mulheres da Igreja local presidir à
comissão de Ministérios da Mulher. Ela encorajará ideias e planos que maximizem o
contributo das mulheres para a missão da igreja. A presidente será moderadora da
comissão, fará a agenda, guiará uma discussão moderada e facilitará a coesão do
grupo através da partilha pessoal, oração e companheirismo.

Advoga as Preocupações, as Necessidades e as Contribuições da Mulher
É responsabilidade do líder manter os membros da igreja informados sobre os
Ministérios da Mulher e suas contribuições para a vida da igreja. Esta
responsabilidade inclui a atribuição de tempo durante os ministérios pessoais,
período de anúncio ou da escola sabatina para compartilhar com a congregação.
Esta responsabilidade inclui ser uma ligação entre as mulheres da igreja e os
membros do conselho da igreja, ajudando o conselho a manter em vista as
necessidades das mulheres na igreja e reconhecendo os Ministérios da Mulher como
uma parte significativa e vital do crescimento da igreja.

