
OBJETIVO
Estimular as auxiliadoras presbiterianas a ter vida de 

oração incessante, compromisso constante com a leitura 
diária da Bíblia, testemunho de serva e discípula de Cris-
to e alto grau de comprometimento com o Senhor Jesus 
Cristo, na busca de uma vida piedosa.

 “Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai”. 
(Ef 3.14)

Orar é um dever, pois a Palavra de Deus nos manda fa-
zê-lo; a oração é um refrigério para a alma, por meio dela 
temos o privilégio da comunhão e podemos ver o Deus 
Santo e Poderoso, agindo a favor daqueles que Nele es-
peram, como disse o profeta Isaías (Is. 60.4). A oração é 
uma ferramenta pela qual a graça de Deus se manifesta. 

“A Oração é uma conversa séria e familiar com Deus, a 
quem declaramos todas as nossas misérias, cujo apoio e 
ajuda imploramos e desejamos em nossas adversidades, 
e a quem louvamos e louvamos pelos nossos benefícios 
recebidos. Assim, essa oração contém a exposição de 
nossas dores, o desejo da defesa de Deus e o louvor de 
Seu magnífico nome, como os Salmos de Davi claramen-
te ensinam”. (John Knox)

“Orar com fé não significa que tudo o que pedimos 
acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escu-
tará e ajudará da melhor forma”.  (John Piper)

“Quando o homem trabalha, o homem trabalha.Quan-
do o homem ora, Deus trabalha”. (Patrick Johnstone)

“O caminho para se obter um espírito de oração é 
continuar orando. Quanto menos orarmos, menos dese-
jo teremos de orar”. “O vigor de nossa vida espiritual está 
na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa 
vida e em nossos pensamentos”. (George Muller)

HINO OFICIAL DO QUADRIÊNIO
Comunhão Preciosa – HNC Nº 128

SUBTEMAS
“Que melhor guia poderemos encontrar para oração 

além do exemplo do próprio Cristo? Ele se dirigiu dire-
tamente ao Pai. O apóstolo nos mostra o que devemos 
fazer, quando diz que Ele endereçou Suas orações Àque-
le que era capaz de livrá-lO da morte. Com isso ele quer 
dizer que Cristo orou corretamente, visto que recorreu 
ao Deus que é o único Libertador”. (João Calvino)

“A oração é a maior força que atua na terra. Orar é 
conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza huma-
na à onipotência divina. É entrar na sala do trono e fa-
lar com aquele que tem as rédeas da história em suas 
mãos. Sendo Deus soberano, escolheu agir na história 
por meio das orações do seu povo. A oração move o 
braço daquele que governa o universo”. (Reverendo 
Hernandes Dias Lopes)

I - Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando por sua vida, buscan-
do uma intimidade com Deus e uma vida piedosa 
aos pés do Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. 
Jesus orou por Ele mesmo e nós devemos seguir nos 

passos de Jesus orando por nós mesmas pois carecemos 
imensamente da graça e da misericórdia de Deus. Deve-
mos orar de uma forma muito especial por nós e procu-
rarmos ter tempo de oração buscando uma intimidade 
maior com Deus.

“Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos 
ao céu e disse: Pai, é chegada a hora; glorifica a teu Fi-
lho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe 
conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que 
ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a 
vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glo-
rifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste 
para fazer; e, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, 
com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse 
mundo”. (Jo 17.1-5)

“E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar”. 
(Mc 6.46)

“E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim 
de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só”. (Mt 
14.23)

“Vigiai e orai, para que não entreis em tentação; o 
espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 
Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se 
não é possível passar de mim este cálice sem que eu o 
beba, faça-se a tua vontade. E, voltando, achou-os outra 
vez dormindo; porque os seus olhos estavam pesados. 
Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repe-
tindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípu-
los e lhes disse: Ainda dormis e repousais! Eis que é che-
gada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue 
nas mãos de pecadores”. (Mt 26.41-45)

Orar e Jejuar
“Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o 

rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, 
e sim ao teu Pai, em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, 
te recompensará”. (Mt 6.17-18)

“Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair senão por 
meio de oração [e jejum]”. (Mc 9.29)

“A ti, SENHOR, elevo a minha alma. [...]. A intimidade 
do SENHOR é para os que o temem, aos quais ele dará 
a conhecer a sua aliança”. (Sl 25.1 e 14). “Em me vindo o 
temor, hei de confiar em ti”. (Sl 56.3)

“Uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook 
será provar no Último Dia que a falta de oração não era 
por falta de tempo”. (John Piper)

Hino:  Linda Melodia – HNC Nº 104; Hino: A Certe-
za do Crente – HNC Nº 105; Hino: O Bom Pastor – HNC 
Nº109; Hino: Achei um Bom Amigo – HNC Nº 113; Hino: 
União com Deus – HNC Nº 116; Hino:  Perfeição – HNC 
Nº 121; Hino: Hora Bendita – HNC Nº 127; Hino: Oração 
ao Senhor – HNC Nº 130; Hino: Vida Santificada – HNC Nº 
131; Hino:  Mais perto da Cruz – HNC Nº 222; Hino:  Con-
sagração – HNC Nº 224;  Hino: Dedicação Pessoal – HNC 
Nº 225; Hino: Transformação – HNC Nº 336; Hino:  Dia Fe-
liz – HNC Nº 339. 

Maravilhosa Graça (Hino de gratidão a Cristo, foi es-
crito, letra e música, pelo conhecido hinista e publicador, 
Haldor Lillenas, em 1918, em Auburn, Illinois, EUA)

III - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando por sua família e pelo 
seu lar.   
“A família foi criada por Deus, depende de Deus e só 

caminha vitoriosa na força de Deus. Dinheiro, sucesso e 
poder são bordões frágeis demais para nos manter de pé 
nas lutas da vida. A força do nosso braço e a destreza da 
nossa mente não são suficientes para nos garantir a vi-
tória. A ajuda que vem de dentro não basta; precisamos 
da ajuda que vem do alto. De Deus vem o poder para ca-
minharmos sobre as ondas bravias do mar da vida. Mas, 
onde está esse poder? Não vem da psicologia, da auto-
-ajuda. Não procede da meditação transcendental nem 
dos rituais religiosos. Esse poder vem de cima, do alto, 
de Deus. A oração é o recurso sobrenatural que Deus 
colocou em nossa mão para vivermos vitoriosamente. 
A oração é como um incenso que sobe da terra ao céu. 
O que queima o incenso é o fogo. Por isso, precisamos 
manter aceso o fogo no altar da oração, pois a oração co-
necta o altar com o trono, une a fraqueza humana com 
a onipotência divina. A oração pode tudo quanto Deus 
pode, pois tudo quanto pedimos ao Pai em oração, em 
nome de Jesus, ele nos concede. A família vitoriosa ca-
minha de joelhos. Quanto mais demonstramos nossa 
dependência de Deus, mais fortes nós somos. Um crente 
de joelhos é mais valente do que um guerreiro. Uma fa-
mília de joelhos é mais forte do que um exército. (Fonte: 
Devocionário Cada Dia – Reverendo Hernandes Dias Lopes)

 “Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversá-
rio, anda em derredor, como leão que ruge procurando 
alguém para devorar; resisti-lhe firmes na fé, certos de 
que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo 
na vossa irmandade espalhada pelo mundo”. (1Pe 5.8-9)

“Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 
céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; fa-
ça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas 

dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos de-
vedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos 
do mal [pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém]”. (Mt 6.9-13)

Não podemos esquecer que nosso primeiro campo 
missionário é a nossa família, o nosso lar.  

“A oração é a mais poderosa de todas as armas que as 
criaturas humanas podem empunhar”. (Martinho Lutero)

Hino: Deus dos Antigos – HNC Nº 18; Hino: Deus de 
Abrão – HNC Nº 21; Hino: O Deus Fiel – HNC Nº 32; Hino: 
Maravilhas Divinas – HNC Nº 33; Hino: A Vida com Jesus 
– HNC Nº 110; Hino: Brilho Celeste – HNC Nº 114; Hino: 
Firme nas Promessas – HNC Nº 177; Hino:  Vigilância e 
Oração – HNC Nº 129; Hino: Amor no Lar – HNC Nº 395.

IIII - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando pelo Brasil e pelos go-
vernantes, a fim de que tenhamos paz. 
“Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com 
oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. 
Orei ao SENHOR, meu Deus, confessei e disse: ah! Se-
nhor! Deus grande e temível, que guardas a aliança e 
a misericórdia para com os que te amam e guardam 
os teus mandamentos; temos pecado e cometido 
iniquidades, procedemos perversamente e fomos re-
beldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos 
teus juízos; e não demos ouvidos aos teus servos, os 
profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, 
nossos príncipes e nossos pais, como também a todo 
o povo da terra”. (Dn 9:3-6)

Orar e jejuar
 “Ainda assim, agora mesmo, diz o SENHOR: Conver-

tei-vos a mim de todo o vosso coração; e isso com jejuns, 
com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não 
as vossas vestes, e convertei-vos ao SENHOR, vosso Deus, 
porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em 
irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. 
Quem sabe se não se voltará, e se arrependerá, e deixará 
após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação 
para o SENHOR, vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, 
promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia 
solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajun-
tai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam; saia o 
noivo da sua recâmara, e a noiva, do seu aposento. Cho-
rem os sacerdotes, ministros do SENHOR, entre o pórti-
co e o altar, e orem: Poupa o teu povo, ó SENHOR, e não 
entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações 
façam escárnio dele. Por que hão de dizer entre os povos: 
Onde está o seu Deus? (Joel 2.12-17)

“Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de 
súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor 
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ORAI SEM CESSAR (1Ts 5.17)

ENQUANTO ORAMOS 
Vencedores por Cristo

Ao orarmos, Senhor, 
Vem encher-nos com teu amor  
Para o mundo agitado esquecer, 
Cada dia tua vida viver. 
Nossas vidas vem, pois, transformar, 
Refrigério pra alma nos dar. 
E, agora, com outros irmãos 
Nos unimos aqui em oração. 

UMA BÊNÇÃO ANTIGA
Spann/Agay

Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor! 
Que o sol aqueça o teu viver, 
Que a chuva caia suave no teu lar 
E, até nos encontrarmos outra vez, 
Que Deus, que Deus te segure nas suas mãos! 

Que o Senhor te abençoe e guarde, 
Que o Senhor sobre ti levante o rosto
E te dê paz! 

Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor! 
Que o sol aqueça o teu viver, 
Que a chuva caia suave no teu lar 
E, até nos encontrarmos outra vez, 
Que Deus, Que Deus te segure nas suas mãos! 

Que Deus te segure nas suas mãos!

MARAVILHOSA GRAÇA
Haldor Lillenas, em 1918, em Auburn, Illinois, EUA

Maravilhosa graça, maior que o meu pecar 
Como poder cantá-la? Como hei de começar? 
Pois alivia a alma, e vivo em toda a calma 
Pela maravilhosa graça de Jesus
Graça quão maravilhosa graça 
Como o firmamento é sem fim
É maravilhosa, é tão grandiosa 
Tão sublime e doce para mim 
É maior que a minha vida inútil 
É maior que o meu pecado vil 
O nome de Jesus engrandecei e glória dai

Maravilhosa graça, traz vida perenal 
Por Cristo perdoado, vou à mansão real 
Sei que hoje sou liberto, vivo de Deus bem perto 
Pela maravilhosa graça de Jesus
Graça quão maravilhosa graça 
Como o firmamento, é sem fim 
É maravilhosa, é tão grandiosa 
Tão sublime e doce para mim 
É maior que a minha vida inútil 
É maior que o meu pecado vil 
O nome de Jesus engrandecei e glória dai
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de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que 
se acham investidos de autoridade, para que vivamos 
vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto 
é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual 
deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao 
pleno conhecimento da verdade”. (1Tm 2.1-4)

 “E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz trans-
portar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor; porque na 
sua paz vós tereis paz”. (Jr 29.7)

Hinos: Sempre Vencendo – HNC Nº 49; Hino:  Inter-
cessão pela Pátria – HNC Nº 376; Hino: Oração pela Pátria 
–  HNC Nº 378; Hino: Petição pela Pátria – HNC Nº 379.  

IV - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando pela Igreja Presbite-
riana do Brasil, Concílios, Instituições, Sociedades 
Internas, pastores, missionários, obreiros, evange-
listas e suas famílias, a fim de que continuem firmes 
e fiéis a Palavra do Senhor e a sua vocação missio-
nária dentro da grande Obra na Grande Comissão 
na Igreja Presbiteriana do Brasil. 
Nossos líderes eclesiásticos também carecem da gra-

ça divina. Eles também são ovelhas de Cristo e precisam 
de nossas orações. 

“Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa 
súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me re-
dundará em libertação”, ... (Fp 1.19)

“Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de 
morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus 
que ressuscita os mortos; o qual nos livrou e livrará de 
tão grande morte; em quem temos esperado que ainda 
continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com 
as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, 
sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que 
nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa 
glória é esta: o testemunho da nossa consciência, de que, 
com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedo-
ria humana, mas, na graça divina, temos vivido no mun-
do e mais especialmente para convosco”. (2Co 1.9-12)

Orar e jejuar
“E, promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição de 

presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomenda-
ram ao Senhor em quem haviam crido”. (At 14.23)

 “E também por mim; para que me seja dada, no abrir 
da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer co-
nhecido o mistério do evangelho, ...” (Ef 6.19-20).  

 “Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra 
do Senhor se propague e seja glorificada, como também 
está acontecendo entre vós; e para que sejamos livres 
dos homens perversos e maus; porque a fé não é de to-
dos”. (2Ts 3.1-2)

“Entre os Cristãos professos, falta de oração produz 
falta de alegria”. (John Piper)

Hino: Alegria e Gratidão – HNC Nº 55; Hino: Quem 
irá? – HNC Nº 289; Hino: Pendão Real – HNC Nº 303.

V - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando pelos irmãos e empe-
nhando-se na busca da unidade e da paz.
“Novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos 

outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis 
uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus dis-
cípulos: se tiverdes amor uns aos outros”. (Jo 13.34-35)

“Irmãos, orai por nós. (1Ts 5.25); Muito pode, por sua 
eficácia, a súplica do justo. (Tg 5.16b); com toda oração 
e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto 
vigiando com toda perseverança e súplica por todos os 
santos e também por mim; para que me seja dada, no 
abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fa-
zer conhecido o mistério do evangelho”, (Ef 6.18-19).

“Damos, sempre, graças a Deus por todos vós, men-
cionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recor-
dando-nos, diante do nosso Deus e Pai, da operosidade 
da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza 
da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reco-
nhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição”, (1Ts 
1.2-4)

Hino: Vida Santificada – HNC Nº 131; Hino: A Excelên-
cia do Amor – HNC Nº 178; Hino: Benditos laços – HNC 
Nº 183; Hino: Avante, ó Crentes – HNC Nº 311; Hino: Há 
Trabalho Certo – HNC Nº 312; Hino: Prontidão – HNC Nº 
313; Hino: Serviço do Crente – HNC Nº 315.

VI - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando pelos que sofrem, os 
cansados e doentes, os enlutados e oprimidos, os 
discriminados, injustiçados, e menos favorecidos, 
exercitando sobre os mesmos as ações de miseri-
córdia.
A vida de oração nos conduz a uma vida cristã prática 

que abençoa vidas e transforma histórias. 
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cris-

to, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, 
que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que 
possamos consolar os que estão em qualquer dificulda-
de, com o conforto com que Nós mesmos somos conso-
lados por Deus”. (2Co 1.3-4)

“Sede misericordiosos, como também é misericordio-
so vosso Pai”. (Lucas 6.36)

“Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está 
alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós 
doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam 

oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do 
Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor 
o levantará; e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão 
perdoados”. (Tg 5.13-15)

 “Divulgarão a memória de tua muita bondade e com 
júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso 
é o SENHOR, tardio em irar-se e de grande clemência. O 
SENHOR é bom para todos, e as suas ternas misericórdias 
permeiam todas as suas obras. ”. (Sl 145.7-9)

Outras referências: Jo 11.41-42; Lc 18.9-14; Mt 11.28-
30; Sl 86.15; Sl 145.8-9.

“A oração é o antídoto para todas as nossas aflições”. 
(João Calvino)

Hino: Confiança em Deus – HNC Nº 156; Hino: Bon-
doso Amigo – HNC Nº 159; Hino: Cuidado Divino – HNC 
Nº 165; Hino: Chamada – HNC Nº 317; Hino: Ceifeiros do 
Senhor – HNC Nº 318; Hino: Obreiros em Marcha – HNC 
Nº 319; Hino: Brilha no Viver – HNC Nº 320.

VII - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e jejuando pelos Campos Missio-
nários, nos associando aos missionários, para auxi-
liar a IPB nos Projetos de Pregação do Evangelho no 
Brasil e no Mundo.
A oração não pode nos afastar de uma vida cristã prá-

tica, ou seja, devemos ser sensíveis à nossa vocação de 
proclamar as Boas-Novas em Jerusalém, Judéia, Samaria 
e confins da terra. Nem todos poderão chegar aos con-
fins da terra, mas todos devem orar e investir recursos 
financeiros em missões para que aqueles a quem Deus 
enviou tenham condições de proclamar as Boas-Novas.  

Nossa Igreja é uma Igreja comprometida com Cristo 
em sua grande missão de pregar o Evangelho, e precisa-
mos como auxiliadoras de Cristo nessa Igreja, interceder 
sem cessar por essa grande obra e cooperar para que a 
Igreja cumpra o seu papel dentro da Grande Comissão.

“Alegrei-me, sobremaneira, no Senhor porque, agora, 
uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado; 
o qual também já tínheis antes, mas vos faltava opor-
tunidade.  Digo isto, não por causa da pobreza, porque 
aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 
Tanto sei estar humilhado como também ser honrado; 
de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiên-
cia, tanto de fartura como de fome; assim de abundância 
como de escassez; tudo posso naquele que me fortalece. 
Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribula-
ção. E sabeis também vós, ó filipenses, que, no início do 
evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja 
se associou comigo no tocante a dar e receber, senão uni-
camente vós outros; porque até para Tessalônica man-
dastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para 

as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, 
mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente 
o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância; estou 
suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que 
me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifí-
cio aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a 
sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada 
uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja 
a glória pelos séculos dos séculos. Amém”! (Fp 4.10-20)

“Deus, envia-me para qualquer lugar, desde que vás 
comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que 
me carregues, e desata todos os laços de meu coração, 
menos o laço que prende o meu coração ao Teu”. (David 
Livingstone)

“Deus teve um único filho, e fez dele um missionário”. 
(David Livingstone)

“A Grande Comissão não é uma opção a ser considera-
da. É um mandamento a ser obedecido”. (Hudson Taylor)

Hino: Castelo Forte – HNC Nº 155; Hino: Colheita 
Bendita – HNC Nº 286; Hino: Igreja, Alerta – HNC Nº 287; 
Hino: Quem Irá? – HNC Nº 289; Hino: Pendão Real – HNC 
Nº 303; Hino: A Voz do Evangelho – HNC Nº 304; Hino: 
Fidelidade na Luta – HNC Nº 306; Hino: A Santa Igreja – 
HNC Nº 307; Hino: Obreiros em Marcha – HNC Nº 319. 

TRIBUTO DO QUADRIÊNIO
Sejam dados a Deus Pai em Cristo Jesus e na ilumi-

nação do Espírito Santo de Deus, toda a glória, todo o 
louvor e toda a honra conquistados nesse quadriênio 
2018/2022, na vivência do Tema: Orai sem cessar, e de 
seus Subtemas.

A oração que Jesus nos ensinou
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos 

céus, santificado seja o teu nome; venha o teu reino; fa-
ça-se a tua vontade, assim na terra como no céu; o pão 
nosso de cada dia dá-nos hoje; e perdoa-nos as nossas 
dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos de-
vedores; e não nos deixes cair em tentação; mas livra-nos 
do mal [pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. 
Amém]! (Mt 6.9-13)

Ana Maria Prado
Presidente CNSAFs

Quadriênio 2018/2022

Sejamos Verdadeiras Auxiliadoras,
Irrepreensíveis na Conduta,

Incansáveis na Luta,
Firmes na Fé,

Vitoriosas por Cristo Jesus.

ANEXO 1
Sugestões de livros
• Eu sei que Deus responde as orações – Rosalind Goforth
• A escalada – Rosalind Goforth
• A oração muda as coisas – R. C. Sproul
• A oração que Jesus faria – Jonh Parkent
• Celebração da disciplina – Richards Forten
• A sós com Deus – John MacArtur
• A oração do Senhor – J. I. Packer – Livraria Cultura Cristã
• Oração do dever ao prazer – Carolyn Nystrom, J. I. Pa-

cker – Livraria Cultura Cristã
• A mais sublime oração – Robério Odair Basílio de Aze-

vedo – Livraria Cultura Cristã
• Oração, a Chave para Uma Vida de Poder – Edição de 

Bolso – Rev. Hernandes Dias Lopes – Editora Hagnos 
• Oração e a vida cristã – John Knox e João Calvino – 

Editora Vida 
• Oração. O Exercício Contínuo da Fé – João Calvino 

(Autor), Carlos Caldas (Tradutor) – Editora Vida

Sugestões de filmes 
• Quarto de guerra           •   O Encontro perfeito
• O fazendeiro e Deus           •   Vencendo gigantes
• Deus não está morto I            •   Deus não está morto II
• Corajosos            •   A virada

Sugestões de pregações em vídeo 
• Batalha Espiritual – Rev. Hernandes Dias Lopes
• A força da Oração – Rev. Hernandes Dias 
• O poder do Espírito Santo – Rev.  Hernandes Dias 

Lopes 
• Restaurando o Fervor Espiritual – Rev. Hernandes 

Dias Lopes
• O poder da intercessão – Rev. Hernandes Dias Lopes
• Clame pela presença manifesta de Deus em sua 

vida – Rev. Hernandes Dias Lopes
• A vida de Oração de Jesus Cristo – Rev. Hernandes 

Dias Lopes

ANEXO 2
Logomarca da SAF

Onde encontrar
http://www.saf.org.br/wp-content/uploads/2014/09/
logo_SAF_novo_2014.jpg

Moto da SAF
Sejamos verdadeiras auxiliadoras, Irrepreensíveis na 
conduta, Incansáveis na luta, Firmes na fé, Vitoriosas 
por Cristo Jesus.

Lema da SAF
“Sê tu uma bênção” (Gn 12.2)

Hino da SAF
Aspiração Feminina • nº 325 HNC

1A nós aqui reunidas,
Senhor, envia luz.
São tuas nossas vidas,
Ganhaste-as sobre a cruz.
É vão qualquer trabalho
Sem a tua aprovação!
O nosso esforço é falho
Se não nos dás a mão.

Nós crentes redimidas,
Depomos nosso lar
E as nossas próprias vidas
Perante o teu altar.

2Se a nossa fé se abala
Em face às tentações,
Levanta a voz e fala
Aos nossos corações.
A experiência viva
Do teu fiel amor
O nosso ardor ativa
E inspira em nós fervor.

3Esposas, mães piedosas,
Queremos ser, Senhor,
Fiéis e carinhosas,
Enchendo o lar de amor.
Que paz e harmonia
Dominem nosso lar
E em tua companhia
Possamos sempre andar

4Escola de piedade
Que eleva a Igreja a ti,
Seja esta sociedade
Ao teu serviço aqui.
E o mundo, despertado,
Contemplará em nós
Rebanho santo e amado,
Atento à tua voz. Amém.

Termo de compromisso da sócia da SAF
“Confiada no Senhor Jesus Cristo, prometo fazer par-
te desta Sociedade, cumprir fielmente o Guia das 
Sociedades Internas dentro dos princípios de Cristo. 
Prometo, ainda, assistir as reuniões e fazer qualquer 
trabalho de que for incumbida; ler ou mandar ler a 
Bíblia e orar sempre pela extensão do Reino de Cristo 
e pela Sociedade”.

Tema do Quadriênio 2018/2022
Orai sem cessar (1 Ts 5.17)

Logomarca do
Quadriênio

Hino do Quadriênio 2018/2022
Comunhão Preciosa – nº 128 HNC

Preciosas são as horas 
Na presença de Jesus!
 Comunhão deliciosa 
Da minha alma com a luz 
Os cuidados deste mundo 
Não me podem abalar, 
Pois é ele o meu abrigo 
Quando o tentador chegar. (bis)

Ao sentir-me rodeado 
De cuidados terreais, 
Irritado e abatido, 
Ou em dúvidas fatais, 
A Jesus eu me dirijo 
Nesses tempos de aflição; 
As palavras que ele fala 
Trazem paz consolação. (bis) 

Se confesso meus temores, 
Toda a minha imperfeição, 
Ele escuta com paciência 
Essa triste confissão. 
Com ternura repreende 
Meu pecado e todo o mal; 
É Jesus o meu Amigo, 
O melhor e o mais leal. (bis) 

Se quereis saber quão doce 
É a divina comunhão, 
Podereis mui bem prová-la 
E tereis compensação. 
Procurai estar sozinhos 
Em conversa com Jesus, 
Provareis na vossa vida 
O poder que vem da cruz. (bis)

Projeto de oração da SAF:  Projeto ANA (oração pelos filhos)

Projeto de Oração da SAF:  Relógio Regional de Ora-
ção (Oração 24 horas por dia em todas as SAFs nas cinco Regiões no Brasil)

SAF em Revista 

Site da SAF:  www.saf.org.br
Facebook CNSAFs:  www.facebook.com/safnacional
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