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O grupo Godllywood uma iniciativa da Igreja Universal do Reino de Deus, nasceu 
afim de reafirmar o papel da mulher na sociedade como peça fundamental para a 
manutenção da família,enquanto que até meados do século passado o papel da 
mulher era somente o de manter uma boa organização do lar, sem nunca reclamar 
do esforço empregado nessas atividades.  
Nos dias de hoje depois da revolução feminista a mulher é mantenedora financeira 
de muitas famílias, o que demanda um esforço que a mulher não estava 
acostumada e com isso negligencia o que só ela sabe fazer com perfeição, cuidar 
da família, manter o lar em harmonia.  
Dessa forma orienta sobre o equilíbrio entre de ser uma mulher moderna a moda 
antiga.  
Outro ponto Importante e a valorização que o grupo proporciona as mulheres que 
sofreram violência doméstica com o trabalho do grupo Raabe, no qual essas 
mulheres são orientandas que não podem ficar sofrendo em silencio, elas devem 
denunciar o agressor; e através de palestras e orientações com psicólogas resgatar 
a plenitude da vida, sem abrir mão de seus valores, aumentando a autoestima 
dessa mulher, mostrando que ela é uma joia preciosa, como toda mulher, e nunca 
pode esconder seu brilho.  
O T-amar é grupo apoiado pelo Godllywood, que recebe adolescentes grávidas e 
mães solteiras, nesse grupo as meninas são orientadas que o bebê é uma dádiva, e 
eles não tem culpa de não terem sido planejados, e que elas devem a partir de 
agora ter consciência de que são responsáveis por esse novo ser, e planejar suas 
vidas, escrevendo uma nova história e cuidando para que não venham novamente 
entrar em uma gravidez sem planejamento. Nesse grupo elas recebem 
oportunidade de realizarem cursos profissionalizantes, vagas de emprego e 
orientações sobre como ter acesso ao serviços oferecidos pelo governo.  
 


