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“Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, nas lutas incansáveis,
firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus”.

Sociedade Auxiliadora Feminina
SINODAL SE
PROJETO ANUNCIANDO AS BOAS NOVAS NA EVANGELIZAÇÃO
AGENDA DE PROGRAMAÇÃO DE EVANGELIZAÇÃO -2015
JANEIRO:
Preparação da Programação do Ano.
FEVEREIRO:





Caminhada da Mulher Presbiteriana
Preparo: Oração - Escolher um percurso, por onde as irmãs juntas possam distribuir
folhetos, literatura bíblica e evangelizar;
Ação: Reunir-se antes da caminhada, na igreja, praça ou residência de alguma das
sócias, a fim de orar e pedir direção do Espírito Santo;
Durante o percurso, distribuir o material nas residências, estabelecimentos comerciais
e para pessoas encontradas pelo caminho.
Sorria, entregue o folheto e anuncie as Boas Novas de Jesus, demonstre afeição pelos
nossos semelhantes.
Ao término da caminhada reúnam-se na casa de uma das irmãs que se prontificar a
recebê-las para um delicioso lanche de final de tarde. (Podem juntar-se para dividir as
despesas do lanche);
Sugestão: Entregue o folheto e uma florzinha de jujuba... Este gesto cativará a todos e
enfatizará a gentileza da mulher presbiteriana. Obs.: A caminhada da Mulher
Presbiteriana poderá fazer parte das homenagens em seu dia.

MARÇO:
De Mulher pra Mulher







Preparo: Oração - Escolher Maternidades, Salão de Beleza, Academias e
Supermercados, onde as irmãs divididas em duplas ou trios possam juntas distribuir
folhetos, literatura bíblica e evangelizar;
Ação: Reunir-se antes da Evangelização na igreja ou residência de alguma das sócias
(Ponto de saída), a fim de orar e pedir direção do Espírito Santo;
Distribuir o material a todas as irmãs que participarão do trabalho.
Marcar horário de saída e de chegada. Lembre-se que todas deverão estar reunidas no
retorno no mesmo local da saída, para orar em agradecimento a Deus e lanchar
(opcional).
Sorria entregue o folheto e fale de Jesus, demonstre afeição pelas nossas semelhantes.
Sugestão: Entregue o folheto e uma lembrancinha a cada mulher encontrada
homenageie pelo Dia da Mulher. Este gesto cativará a todas Obs.: A evangelização
deste mês estará focada nas mulheres de todas as idades.

ABRIL:







Páscoa – Jesus Ressuscitou, Ele VIVE!
Preparo: Oração - Conversar com o seu Pastor a fim de obter aprovação para realizar
na Igreja Programação relativa a Páscoa e direcionada aos visitantes não evangélicos.
Iniciar uma conscientização na Igreja para que todos os membros tragam nesta data
pelo menos um visitante não crente.
Ação: Reunir-se com as irmãs para decidir sobre o tipo de participação mais
apropriada da SAF no Culto para Evangelização com o tema: Páscoa. Sugestões,
teatro, jogral, poesia, com participação da SAF e talvez das crianças, adolescentes e
jovens. Preparar repertório de louvores adequados ao momento.
Ao apresentar a Igreja os visitantes não crentes entregar os folhetos e uma pequena
lembrança. Sorria entregue o folheto e diga-lhe o quanto é bem vindo.
Sugestão:

MAIO:
DIA DAS MÃES:






Preparo: Oração - Utilizar as departamentais e a vivência do Projeto ANA como
instrumento de evangelização;
Ação: Preparar as departamentais para receber mães visitantes não evangélicas com o
objetivo de homenageá-las pelo dia das mães e evangeliza-las.
Reunir as Sócias antes das departamentais e definir programação da reunião e prendas
a serem ofertadas. As reuniões devem ser descontraídas, mas com um foco bem
enfático totalmente na palavra de evangelização. Aproveitar a ênfase no Projeto ANA,
Mães orando pelos filhos destas mães.
Ao término da reunião distribuir lembrancinhas para visitantes e oferecer um delicioso
lanche. (Também podem juntar-se para dividir as despesas do lanche);
Sugestão: Entregue o folheto e um porta retrato em EVA... Este gesto cativará a todas
e enfatizará a gentileza da mulher presbiteriana. Obs.: Esta Departamental especial
poderá fazer parte das homenagens ao dia das mães para as nossas sócias também!

JUNHO:




Passeio nas Praias, Parques e Praças
Preparo: Oração - Escolher um percurso, por onde as irmãs
juntas possam distribuir folhetos e literatura bíblica e
evangelizar;
Ação: Reunir-se antes da caminhada, todas as sócias
envolvidas, na igreja, praça ou residência de alguma das
sócias, a fim de orar e pedir direção do Espírito Santo;
Distribuir o material durante a caminhada do percurso
escolhido a todas as pessoas encontradas pelo caminho.
Sorria entregue o folheto e fale de Jesus, demonstre
afeição pelos nossos semelhantes.
Ao término da caminhada reúnam-se em um destes pontos
escolhidos na para um delicioso lanche de pic nic, onde poderão louvar e glorificar ao





Senhor por esta rica oportunidade de proclamar o seu amor pela humanidade.
(Também podem juntar-se para dividir as despesas do lanche);
Sugestão: Entregue uma sacolinha contendo folheto de evangelização e algumas
guloseimas. Se quiser coloque um cartãozinho contendo endereço da sua igreja e dias
de culto.
Se a SAF tiver condição de preparar camisetas para as sócias ou as mesmas
custearem as suas, ficará ainda mais bonito e organizado o evento

JULHO:






Visitas Evangelizadoras
Preparo: Oração pedir direção do Espírito Santo; Reunir Sócias para sugerirem
residências (famílias) que serão visitadas a fim de realizar uma reunião domiciliar.
Famílias não evangélicas que desejem esta visita.
Ação: As sócias deverão dividir-se em no máximo três por residência, Em concordância
com os donos da casa poderão cantar alguns louvores, fazer leitura da palavra e um
pequeno devocional. Orar pelos pedidos da família e convidá-los a visitarem sua
igreja. Antes de sair agradecer pela oportunidade e deixar com a família, folhetos,
literatura bíblica e uma pequena lembrancinha da sua SAF.
Sugestão: Entregue o folheto e um presentinho (imã de geladeira)... Este gesto
cativará a todos e enfatizará a gentileza da mulher presbiteriana.

~

AGOSTO:
DIA DOS PAIS








Preparo: Oração - Preparar Programação em comemoração ao dia dos pais e
incentivar a Igreja a convidar o maior número
possível de pais não evangélicos.
Ação: Reunir-se com as irmãs para decidir
sobre o tipo de participação da SAF no Culto
mais apropriado para incluir Evangelização com
o tema: Dia dos Pais. Sugestões, teatro, jogral,
poesia, com a participação das crianças,
adolescentes e jovens. Preparar repertório de
louvores adequados ao momento.
Ao apresentar a Igreja os visitantes não crentes entregar os folhetos e uma pequena
lembrança. Sorria entregue o folheto e diga-lhe o quanto é bem vindo.
Sugestão: Anexar um pequeno Cartão com um texto bíblico e a frase: JESUS TE AMA!

SETEMBRO:
Chá da Primavera Evangelístico:



Preparo: Oração - Reunir as irmãs para distribuir tarefas para a realização de um Chá
da Primavera. Definir cardápio, Programação e lembrancinhas e folhetos a serem
distribuídos e o mais importante convites para pessoas não evangélicas. Preparar-se
com antecedência. Definir decoração da igreja ou salão, lanches, se as irmãs poderão
juntar recursos e encomendar ou cada uma trazer um pratinho pronto e bebidas como
chás, refrigerantes, sucos, cafés e achocolatados. Não há necessidade de gastar muito,
fazer dentro das possibilidades das irmãs e da SAF.
Ação: A programação deverá conter
louvores, palavra Bíblica e mensagem
evangelística. Poderá haver atividades
envolvendo várias sócias declamando
poesias, cantando, etc.. Apresentar os
visitantes e distribuir o material
especialmente preparado para eles,
folhetos e literatura Bíblica. Verifiquem
a possibilidade de distribuir bíblias
àqueles que não têm. Sorria entregue o
folheto e fale de Jesus, demonstre afeição pelos nossos semelhantes.
Ao término então todos poderão degustar o delicioso Chá da Primavera. Não se
esqueça de formalizar convite entregando um cartãozinho da Igreja para retornarem
nos dias de Culto.
Sugestão:

OUTUBRO:
DIA DAS CRIANÇAS
Preparo: Oração - Reunir-se com as sócias da SAF e professoras das salinhas da Escola
Bíblica Dominical, a fim de criar mecanismos de evangelização de crianças através da

EBD. Convidar crianças para evangelizar através da vivência na Escola Dominical de sua
igreja;
Ação: Preparar programação de aula para as crianças não evangélicas envolvendo as
crianças da igreja. As aulas devem ser descontraídas, mas com um foco bem enfático
neste dia totalmente na palavra de evangelização. Promovendo a criança criar seu
próprio trabalho, brinquedo ou cartaz que levará para casa para mostrar aos pais.
Aproveitar a ênfase do DIA DAS CRIANÇAS e estimular, por exemplo, brincadeiras e
vídeo.
Ao término da aula, distribuir com as crianças seus trabalhos artesanais criados e
folhetos para serem entregues aos seus pais. Oferecer um delicioso lanche às crianças.
NOVEMBRO:




Evangelizando o IDOSO
Preparo: Oração pedir direção do Espírito Santo; - Escolher um Asilo ou Hospital
Geriátrico onde as irmãs tenham liberação para acesso e reunir-se com idosos, para
que possam distribuir folhetos, literatura bíblica e evangelizar;
Ação: Reunirem-se dias antes da visita, verificar quais irmãs tem o desejo e habilidades
para participar deste momento. Elaborar a Programação que não deve ser longa nem
cansativa. Talvez uns dois cânticos, a leitura da Palavra e Mensagem. Depois quem
sabe uma poesia com a entrega das lembrancinhas. Se receberem autorização,
poderão entregar a cada idoso uma sacolinha de frutas.
Sorria entregue o folheto e fale de Jesus, demonstre afeição pelos nossos
semelhantes.
Sugestão: Entregue o folheto, uma sacolinha de frutas bem ornamentada com laços
bem coloridos ou sacolinhas de produtos de higiene pessoal.







DEZEMBRO:
JESUS o verdadeiro NATAL!
Preparo: Oração - Conversar com o seu Pastor a fim de obter aprovação para realizar
na Igreja dentro da Programação festiva de NATAL um momento direcionado aos
visitantes não evangélicos. Iniciar uma conscientização na Igreja para que todos os
membros tragam nesta data pelo menos um visitante não crente.
Ação: Reunir-se com as irmãs para decidir sobre o tipo de participação da SAF no Culto
de Natal, mais apropriada para Evangelização. Sugestões, teatro, jogral, poesia,
cantatas com participação da SAF e talvez das crianças, adolescentes e jovens.
Preparar repertório de louvores adequados ao momento.




Ao apresentar a Igreja os visitantes não crentes entregar os folhetos e uma pequena
lembrança. Sorria entregue o folheto e diga-lhe o quanto é bem vindo.
Sugestão: Com MINI garrafinhas de Peti

Se nos dispusermos ao serviço com a devida atitude de servo
submisso para com Deus, todo o resto fluirá naturalmente. O
primeiro pedido dos discípulos e o supremo desejo de todo
seguidor de Jesus deve ser de que Deus seja Honrado e Sua
vontade realizada aqui na terra.
Que nossos desejos estejam alinhados com a vontade de Deus. Em
tudo o que pedimos a Deus e em tudo o que Ele espera de nós.
Amém

ANEXOS - FOTOS
Acompanhando a realização de Evangelismo feita pela SAF SOCORRO na comunidade Parque
São José – Nossa Sra. do Socorro – Se.

Participei acompanhando a Ação de Evangelismo realizada pelos departamentos da SAF 12 de
Agosto na Orla da Atalaia. Entrega de folhetos e Novos Testamentos em todos os quiosques e
barracas.

Acompanhando a realização da ação de Evangelismo em DEPARTAMENTAL CONJUNTA
DA SAF SOCORRO onde cada sócia trouxe uma mãe visitante não evangélica. Aconteceu na
comunidade Parque São José – Nossa Sra do Socorro – Se.

Realização da ação de Evangelismo pela SAF 12 de Agosto através de um culto evangelístico
onde cada sócia trouxe uma visitante descrente. Foram entregues também lembrançinhas e
Novos Testamentos a todos os visitantes presentes.

Realização da ação de Evangelismo pela SAF 12 de Agosto em conjunto com a SAF Barra dos
Coqueiros na comunidade de Barra dos Coqueiros – Se. Foram feitas entregas de folhetos e
Novos Testamentos, convidando a comunidade local para conhecer a Jesus.

Quadriênio 2014 a 2018.
Isaias 52:7 que diz: “Que formosos são sobre os montes
os pés dos que anunciam as boas novas”.
O compromisso de fazer a obra de Deus e anunciar a salvação aos que andam em trevas, não
é exclusividade das lideranças da Igreja ou de missionários, mas de todos os que recebem a graça da
salvação.

O compromisso para anunciar o Evangelho é muito sério, porém, deve ser realizada com amor,
disposição e com alegria pelo privilégio que recebemos de levar as Boas Novas do Evangelho aos
perdidos.
Rogo a Deus que o Espírito Santo nos capacite irmãs e nos conceda a palavra certa no
momento certo. Que o Senhor nosso Deus conceda disposição e abençoe grandemente a cada serva do
Senhor que se dispuser com alegria a servir nesta grandiosa Obra do Senhor.
Em Cristo,
Célia Souza
Presidente Sinodal Alagoas Sergipe

“Pois é Deus quem efetua em vocês
tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a
boa vontade dEle”. Filipenses 2:13

