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ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTATÍSTICA 

 

Art. 32 – A Secretaria de Estatística tem como atribuições: 

a)  Coletar os dados, analisa-los e avalia-los; 

b)  Elaborar o relatório consolidado dos dados e utilizar tabelas e/ou 

gráficos visando dar visibilidade ao trabalho realizado; 

c) Encaminhar para a Diretoria; 

d) O relatório deve estimular e incentivar o Trabalho Feminino em 

todos os âmbitos, a buscar a melhoria do trabalho, a partir da 

análise e a avaliação dos resultados apresentados na Estatística. 

Parágrafo Único – A Secretaria de Estatística deverá trabalhar em 

conjunto com a Diretoria, com as Coordenadoras de Departamentos no 

caso da SAF, e demais Secretárias de Atividades. 

 

 

À GUISA DE INTRODUÇÃO 

 

Com base neste tema e relembrando as palavras de João Calvino 

em “AS INSTITUTAS”, Livro III, cap. XX, transcritas no “LIVRO DE 

OURO DA ORAÇÃO”, pg. 15 e 16 que diz:  “... nada é posto diante de 

nós como um objeto de nossa expectação para com o Senhor que não 

nos é ordenado a lhe pedirmos em oração; porque a oração é quem 

desenterra os tesouros do Evangelho de Cristo que só descobrimos por 

meio do olhar de nossa fé”.  

Com muito temor ao Senhor e humildade recebemos dÊle a 

incumbência para assumirmos a Secretaria de Estatística da CNSAFs  

confiadas nas promessas em sua Palavra, e à semelhança do povo de Israel 

quando falou a Neemias:  

“Disponhamo-nos e reedifiquemos” Ne.2:18, e por fim em oração 

dissemos: ”Agora, pois ó Deus, fortalece as minhas mãos”. Ne 6:9  e em II 
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Cron.15:7 ” Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos porque  vossa 

obra terá recompensa”. 

 

 

I - OBJETIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O 

QUADRIÊNIO 2018/2022 

 

Diante de tão grande desafio,  e com o tema do quadriênio em mente 

e no coração quedamo-nos aos pés do Senhor, para dEle obter 

orientação, sabedoria e sobretudo, humildade, para, na sua dependência, 

apresentar as propostas de trabalho que a seguir expomos: 

 

 

 

1) AMPLIAR AS ATIVIDADES ESTATÍSTICAS 

Que juntamente com as nossas Similares nas Sinodais, dar uma 

maior amplitude nas Atividades Estatísticas no período, e estas com 

as “pares” das Federações e SAFs; realizando essas atividades de 

forma coordenada e sincronizada; 

 

 

2) BUSCAR AJUDA PARA FAZER A ESTATÍSTICA COM 

EXCELÊNCIA 

Lembrar a todas as Secretárias de Estatística das Sinodais que 

essa é uma Atividade que o Senhor nos Oferece para servi-lo e que 

Ele próprio sempre orientou aos seus Líderes, no sentido de que se 

fizesse censo (estatística) do seu povo, inclusive, convocando 

“Assistentes”, para auxiliar a Liderança nessa tarefa, como vemos no 

Livro de Números 1: 1 -17. 

E, dessa mesma forma, cada uma de nós em qualquer dessas 

esferas, possamos considerarmo-nos mulheres privilegiadas, à 

semelhança daqueles, para servirmos nessa tão auspiciosa tarefa na 

Sua Igreja (TF/IPB). 

 

2) CONSOLIDAR E AMPLIAR AS ATIVIDADES 

ESPECÍFICAS JÁ EXISTENTES NA SECRETARIA DE 

ESTATÍSTICA 

“Quem permanece em mim, e eu, nêle, esse dá muito fruto, 

porque sem mim, nada podeis fazer” João 15:5b, disse o Senhor 

Jesus aos seus discípulos.  

 

Este lembrete deverá estar permanentemente ativo em 

nossas Atividades, a fim de que possamos frutificar, consolidando 
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as atividades específicas da Secretaria de Estatística já em vigor, 

ampliando o espaço de nossas tendas, como afirma o Profeta 

Isaías, e por fim, vermos os frutos dessas Atividades, espargindo 

o bom perfume de Cristo, de que fala o Apóstolo Paulo, 

realizando com alegria e boa vontade, gastando-nos e nos deixando 

gastar, em favor dos que necessitam da Palavra (na evangelização), 

na Edificação das sócias (Espiritualidade), no exercício efetivo da 

Misericórdia (Assistência Social) e noutras atividades como 

verdadeiras auxiliadoras no âmbito da  Igreja Local em todas as 

suas esferas de ação, trabalho esse bem sincronizado com as demais 

Secretarias de Atividades da SAF. 

 

 

 

II - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA DE 

ESTATÍSTICA 

  

 

1 –  BUSCAR RESULTADOS – (CRESCIMENTO)  

 

Para tanto, com base no que temos conhecimento 

como fonte de trabalhos, preparamos um quadro 

Demonstrativo da Hierarquia Funcional da Estatística, com Fluxo de 

Dados, a partir do Nascedouro, Fonte ou Mina, quaisquer nomes 

que se queira utilizar, mas preferimos escolher, como MINA, que 

são os DEPARTAMENTOS, através de suas respectivas 

CORDENADORAS, que mantém e garimpam novas 

pepitas de ouro: A SÓCIA DA SAF e os trabalhos  por ela 

executados. (ANEXO 1)                                                

 

 

2.1 – APRIMORAR O TRABALHO E FIXAR METAS 

 

  

Objetivo 

 

Aprimorar o trabalho realizado pelas Coordenadoras de 

Departamentos, no sentido de coletar com mais exatidão todas 

as informações contidas nos Relatórios Individuais das 

Sócias, orientando-as, se necessário; 

 

2.2 – Meta - Obter 100% (cem por cento) de fidelidade das 

informações coletadas; 
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2.3 – Justificativa – Evitar a defasagem nas informações no 

Relatório Final da CNSAFs. 

 

 

3 – PREPARAR AS LÍDERES DAS SECRETARIAS DE 

ESTATÍSTICA EM TODOS OS NÍVEIS: SAF, 

FEDERAÇÃO E SINODAL 

 

METODOLOGIA PARA ATINGIR O OBJETIVO E 

ALCANÇAR A META 

 

3. 1 – ORIENTAR AS SINODAIS para que as mesmas 

AUXILIEM suas Federações na realização de 

Treinamentos/Capacitação Específicos com Oficinas 

Práticas, direcionados para as Secretarias de Estatística das 

SAFs e suas Coordenadoras, que são as Garimpadoras das 

Pepitas de Ouro e outras preciosidades da Mina a fim de 

alcançarmos o objetivo proposto para o crescimento; ( coleta dos 

dados) 

 

3.2 – Realizar Treinamentos com as Secretarias de Estatística 

das Sinodais, por ocasião, se for o caso, nos Encontros Regionais; 

 

3.3 – Fornecer, os esclarecimentos e as orientações, mesmo 

à distância, física e/ou por intermédio do Depósito da Secretaria no 

site da SAF. 

 

3.4 – Fazer uma Projeção de crescimento numérico-físico 

para o quadriênio  

 

PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO NUMÉRICO- 

FÍSICO DA CNSAFs PARA O QUADRIÊNIO (FINAL DO 

ANO DE 2021 para ser apresentado no Relatório das 

Atividades do Quadriênio da CNSAFs, em 2022 no 

Congresso ) (Anexos, II,III E IV) 

 

 

Tomando-se por base o resultado no Relatório final, 

apresentado em 2018, no Congresso, com um número 53.466 

sócias, fizemos uma Projeção ano a ano, a partir de 2018, de 15% 

(quinze por cento) até o Relatório de 2021, incluindo uma previsão 

de perda (baixa), de 2,5% (dois e meio por cento) ao ano, pelos 
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vários fatores, que ocorrerão no período, que fugirão do nosso 

controle, conseguiremos um acréscimo real de 60% no número de 

sócias, atingindo um Resultado de 84.506, sócias no 

RELATÓRIO FINAL da CNSAFs a ser apresentado por 

nossa Presidente ao Congresso de 2022, com a graça de 

Deus. 

 

Essa é a meta de CRESCIMENTO que PROPOMOS e 

iremos PERSEGUIR durante o Quadriênio 2018/2022, que 

em número físico desejamos alcançar, sob a exclusiva 

dependência do Senhor, orando sem cessar, trabalhando 

incansavelmente, para no final, sermos vitoriosas por 

Cristo Jesus. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Quem somos, Onde estamos, O que fazemos, Como 

fazemos e Quantas somos, Para quem fazemos?  

 

Todas estas indagações, estão embutidas em todo o nosso 

programa de trabalho. Vemos nossa identificação, Onde Deus nos 

colocou para sermos uteis na sua Obra? Na SAF. Vimos os Alvos 

que pretendemos mensurar e como alcançá-los e com quem 

poderemos contar para atingirmos os objetivos e as nossas Metas. 

Contamos conosco mesmas, cada uma de nós, que  somos as 

Pepitas de Ouro do nosso Deus  na SAF e em nossas Igrejas. 

 

Irmãs, não poderemos nada fazer, sem que sejamos humildes 

e tomemos consciência da nossa condição de única e 

exclusivamente SERVAS de Cristo que doou a si mesmo por nós. 

É o mínimo que poderemos realizar.  

 

Portanto, façamos enquanto é dia. “Chegará, logo mais, a 

noite, quando ninguém poderá trabalhar”.  

 

Lembremos do Tema do Quadriênio: “Orai sem cessar”, 

sem esse lenitivo constante em nossas vidas, nada será realizado. E 

concluímos reafirmando o que dissemos no inicio: “porque sem 

mim, nada podeis fazer” João 15:5b: 

 

Que o nosso Deus, nos capacite e nos mova cada dia no 

interesse de fazer diferente, tudo visando a sua HONRA, SUA 
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GLÓRIA E SEU LOUVOR, HOJE E ETERNAMENTE. 

AMÉM. 

 

Com muito amor, 

 

Darice de Souza e Silva 

         Secretária de Estatística da CNSAFs 

 

 

 

Fonte: Bíblia Sagrada; Orientações fornecidas pela Presidente da 

CNSAFs, Ana Maria; Campanhã, Josué, Líder do Amanhã, (formando 

a nova geração de líderes da sua organização), São Paulo, Hagnos, 

2008; Calvino, João. O Livro de Ouro da Oração, Fonte Editorial,  

São Paulo, 2010. 

 

 

 
 


