
 

 

 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

  

PORQUÊ O DIA 8 DE MARÇO? 

Neste dia, do ano de 1857, as operárias têxteis de uma fábrica de Nova Iorque entraram em greve, ocupando a 

fábrica, para reivindicarem a redução de um horário de mais de 16 horas por dia para 10 horas. Nas suas 16 horas, 

recebiam menos de um terço do salário dos homens. No entanto a greve terminou em tragédia, pois os patrões não 

cederam e, fechando as portas, mandaram atear fogo ao prédio, onde as mulheres estavam reunidas. Cerca de 130 

mulheres morreram queimadas. Em 1910, numa conferência internacional de mulheres, realizada na Dinamarca, foi 

decidido, em homenagem àquelas mulheres, comemorar o 8 de Março como "Dia Internacional da Mulher". Desde 

então, o movimento a favor da emancipação da mulher tem tomado forma, em todas as partes do mundo.  

O QUE SE PRETENDE COM A CELEBRAÇÃO DESTE DIA  

Pretende-se chamar a atenção para o papel e a dignidade da mulher e levar a uma tomada de consciência do valor 

da pessoa, perceber o seu papel na sociedade, contestar e rever preconceitos e limitações que vêm sendo impostos 

à mulher.  

A MULHER QUE TEME AO SENHOR  

A mulher cristã sabe que seu valor é reconhecido por Deus e procura aproximar-se mais e mais do papel que seu 

Criador idealizou para ela – “a auxiliadora” (Gn 2.18). 

Ela sabe que deve estar ao lado do homem (não abaixo, nem acima dele) em todas as áreas de atuação. O papel da 

mulher na sociedade e na família é, inegavelmente, de enorme importância.  

No capítulo 31 de Provérbios, encontramos a verdadeira sabedoria dos lábios de uma mãe, que apresenta uma aula 

a um único filho, seu jovem filho o Rei Lemuel, aconselhando-o a respeito da genuína beleza feminina, que vai muito 

além da beleza exterior, que é tão cultuada em nossos dias. Essa beleza rara vem de um caráter moldado por Deus e 

precisa ser conquistada, no dia-a-dia, com a ajuda do Espírito Santo, numa vida em santidade. 

  Culto em Ação de Graças no Dia Internacional da Mulher 

1. Mulheres em Adoração ao Senhor 

Chamada ao Culto – Salmo 145. 1-6 

Cantemos o Hino "Deus dos Antigos" – HNC 18 

Oração de Louvor 

Louvor – Conjunto Feminino 

2. Mulheres agradecidas ao Senhor 

Leitura Bíblica Alternada – Salmo 9. 1-11 

1- Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração; contarei todas as tuas maravilhas. 

2- Alegrar-me-ei e exultarei em ti; ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. 

3- Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença;porque sustentas o meu direito e 

a minha causa; no trono te assentas e julgas retamente. 

4- Repreendes as nações, destróis o ímpio e para todo o sempre lhes apagas o nome. 



 

 

5- Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades; até a sua memória 

pereceu. 

6- Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. 

7- Ele mesmo julga o mundo com justiça; administra os povos com retidão. 

8- O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. 

9- Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. 

10- Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião 

Cantemos o "Hino de Gratidão" – HNC 62 

Oração de Gratidão 

3. Mulheres lavadas pelo sangue de Jesus 

Isaías 32. 9, 10 

Oração Silenciosa de Contrição 

Promessa de perdão – Jo 8. 10, 11 

Oração Audível 

4. Mulheres servindo ao Senhor com alegria 

 

Litania 

Dirigente – Senhor, reconhecemos o teu amor e misericórdia para conosco, tornando-nos parte da tua Igreja 

Militante. 

Mulheres – Usa-nos, Senhor! 

Dirigente – Usa-nos, Senhor, no meio de uma geração obstinada, de um povo de coração petrificado pelo 

pecado. 

Mulheres – Usa-nos, Senhor, em face ao desespero em que se debatem as famílias ante o iminente risco de 

degradação. 

Dirigente – Usa-nos, Senhor, na limitação de nossa potencialidade, aumentando em nós o amor. 

Mulheres – Usa-nos, Senhor, como fonte de encaminhamento e esperança ao homem solitário e sem 

esperança num mundo onde domina a insensibilidade e a corrupção. 

Dirigente – Usa-nos, Senhor, a fim de que nossas ações contribuam para incentivar os pequeninos e jovens a 

desenvolverem padrões dignos da imagem e semelhança do Deus Criador. 

Mulheres – Usa-nos, Senhor, como mulheres cristãs conscientes, na integração e salvação dos perdidos, 

fazendo crescer em cada uma de nós o amor de Cristo aos pecadores, como atalaias sempre prontas para a 

luta. 

Dirigente – Usa-nos, Senhor, como instrumento vivo do teu querer, entre os nossos familiares e amigos, 

refletindo Cristo em nós. 

Mulheres – Senhor, faze-nos "modelo de fidelidade" no teu serviço e no serviço ao nosso próximo! Amém. 

Oração pela Presidente da SAF 

Hino – Conjunto Feminino 

5. Mulheres aprendendo do Senhor 

Leitura Bíblica e Mensagem (convidar uma irmã que tenha o dom da palavra) 

6. Mulheres vitoriosas por Cristo Jesus 



 

 

Cantemos o hino "Sempre Vencendo" – NC 49 

Oração e Bênção 

Avisos e Agradecimentos 

"A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada." Pv 31.30 

Mulher 
José Wanderly Coladel 

Brota em teu coração 

O amor, a afeição, 

A alegria, o servir, 

O carinho, a emoção. 

Não medes o esforço, 

O cansaço, a exaustão, 

Tão somente trabalhas, 

Amparas na aflição. 

Teus braços se estendem, 

Delicadas são tuas mãos, 

A proteger, a amparar, 

Nos momentos de comoção. 

Dos nossos lares és o esteio, 

De nosso jardim o delicado botão, 

A flor de suave perfume, 

Beleza em profusão. 

De nossa Igreja, um baluarte, 

Exemplo de dedicação. 

Cumprindo a vontade divinal 

Da fraternidade, da edificação. 

E tal qual a sarça ardente, 

O fogo que queima, mas não dói. 

De teu coração sempre 

Brotará o amor que constrói! 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Gincana para o dia internacional da mulher 
(SAF em Revista 1º trimestre de 2011 - Liliana Souza da Silva Silveira) 

 

1 - Mulher conhecida pela fidelidade a sua sogra? 

2 - Mulher conhecida por liderar um exército na guerra? 

3 - Mulher conhecida pelo projeto do salvamento de seu filho? 

4 - Mulher conhecida por sua coragem em matar um capitão de exercito? 

5- Mulher conhecida por contar a toda a sua cidade sobre o Messias? 

6 - Mulher conhecida por ser mulher de negócios? 

7 - Mulher conhecida por acobertar o roubo de seu filho? 

1 -Rute. 
2 -  Débora. 
3 - Joquebede. 
4 - Jael. 
5-Mulher Samaritana. 
6 - Lídia. 
7 - Mãe de Mica (Juízes 17). 
8 - Mulher de Jó. 
9 -Zeres (mulher de Amã). 
10- Erodias (Mc 6. 24, 25). 

 



 

 

8 - Mulher conhecida por mandar seu marido amaldiçoar seu Deus? 

9 - Mulher conhecida por aconselhar seu marido a construir uma forca? 

10 - Mulher conhecida por pedir a cabeça do profeta num prato? 

Glêdes Geane Sperber Corrêa Rocha - SAF da IP de Nova Era (MG), esposa do Rev. Juberto Oliveira da Rocha Júnior 

 

ORAÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

(SAF em Revista 1º trimestre de 2007) 

 

LEMBRA-TE, SENHOR      

Senhor, tu notaste na criação do Universo, que sem a mulher não haveria companheirismo, amizade e amor. 

Formaste, tomando a tua semelhança, a geradora da vida, o prazer da felicidade e a beleza do mundo, fruto do teu 

amor, sendo o próprio amor.  

Lembra-te de que hoje é o seu dia, portanto abençoa todas as mulheres, concedendo-lhes vida, saúde e alegria, mas 

acima de tudo, prudência para viver, humildade para te servir e submissão à tua lei.  

Lembra-te de todas as mulheres que administram, mas muito mais daquelas que dirigindo colaboram com a obra da 

criação, mantendo a paz, a tranquilidade e a concórdia entre os homens.  

Lembra-te das mulheres que .fazem da escola o seu lar, mas muito mais daquelas que, educando os filhos dos 

outros, agem como se fossem os seus, dando-lhes, amor, alegria e felicidade.  

Lembra-te das mulheres empresárias,  mas muito mais daquelas que, com amor e carinho, auxiliam no 

desenvolvimento e progresso dos que trabalham.  

Lembra-te das mulheres que ensinam,  mas muito mais daquelas que contribuem, com um sorriso, para a 

fraternidade dos discípulos que serão os teus discípulos.  

Lembra-te das mulheres que com uma pitada de sal temperam os alimentos, mas muito mais daquelas que com 

prazer fazem do simples uma iguaria finíssima.  

Lembra-te das mulheres que mantém a limpeza do lar, que é o lar de todos, mas muito mais daquelas que limpando, 

dão um toque de nobreza para os ambientes mais humildes.  

Lembra-te de todas as mulheres, mas principalmente dos homens para que possam tratá-las com igualdade, amor e 

fidelidade.  

Lembra-te, Senhor, em nome do teu Filho, pois a lembrança dos homens já caiu na vala do esquecimento.  

   Rev.  Prof. Moysés Moreira Lopes - IP IV Centenário 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICAS DE ATIVIDADES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

(SAF em Revista 1º trimestre de 2012 - Liliana Souza da Silva Silveira) 

 



 

 

1. VISITAS EM  ABRIGOS PARA IDOSOS OU HOSPITAIS 

No hospital: levar um botão de rosa para as mulheres, literatura (folhetos, livretos, NT). Orar com as enfermas. 

Nos abrigos: Para as idosas podem ser doadas peças de lã (sapatos para dormir, cachecol,  etc.). Cantar hinos e levar 

uma palavra edificante. Promover uma social para divertir as idosas. 

2. CAFÉ DA MANHÃ OU UM CHÁ DA TARDE 

Cada sócia convida uma mulher não sócia da SAF e uma amiga não crente. Preparar uma dramatização interessante, 
envolver as convidadas em dinâmicas. Oferecer literatura evangélica para as não crentes. 
 

3. DE MULHER PARA MULHER 
Programar uma palestra do interesse das mulheres: saúde, estética, beleza, família, etc. 

Oferecer um lanche no final. Sortear brindes. 

 

4. CAMINHADA 

No dia da Mulher, programar uma caminhada em algum parque: pausa para ginástica, exercícios físicos, 

testemunhos, etc.. 

5. SÓ PARA AMIGAS 

Convite para amigas e as mulheres da igreja para uma tarde de oficina, em que poderão aprender algo interessante 

e útil. Exemplos: scrapbooks (é a arte em papel de criar álbuns que contam a suas histórias, registrando assim suas 

memórias, através do uso de fotos, papéis decorados); culinária específica, como docinhos, biscoitinhos enfeitados, 

comidinhas práticas; etiqueta, receber e servir bem, etc. 

6. DIA DA BELEZA 

Elaborar um dia da beleza em que as mulheres possam ser maquiadas, pintar ou cortar os cabelos, escová-los. De 

forma que todas saiam lindas, aprendam e tenham o incentivo cuidarem de si mesmas. 

7. SPA DA SAF  

Organizar um acampamento diferente. O objetivo geral é ajudar na perda de peso, mas os específicos englobam a 

comunhão, a oração e o estudo da Palavra. 

- Levar alguém que possa orientar as atividades físicas (prof. Ed. Física, fisioterapeuta). 

- Montar um cardápio com calorias reduzidas (ver com nutricionista) 

- Aproveitar para fazer muita caminhada e atividades físicas.  

- Reservar tempo para o estudo da Palavra e oração e brincadeiras. 

 

LEMBRANCINHA PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER OU DIA DA MULHER PRESBITERIANA: Brigadeiro na 

Colher de Pau. 

 



 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUE TIPO DE MULHER É VOCÊ?     

(SAF em Revista 1º trimestre de 2007) 

 

 Coloque em um lugar visível e de destaque uma escada, com o nome de algumas mulheres virtuosas que 

a Bíblia cita em cada degrau.. Em outro lugar, coloque um monte de pedras de vários tamanhos e 

formatos, com os nomes de mulheres da Bíblia que serviram como pedra de tropeço. ?” Peça para cada 

mulher escrever seu nome num pedaço de papel e guarde. 

Personagens: Sete contando com a narradora  

Atenção: A mesma mulher representa o passado e o presente.  

Sugestão: Quando estiver representando o passado, pode colocar um tipo de véu e tirá-lo quando estiver 

no presente (moderna). Repetir assim com as seis personagens. 

 

1.Mulher que dúvida das promessas - SARA  

Narrador: Observem a vida de Sara no passado (representação do passado). Agora observem as 

"SARAS" de hoje (representação do presente).   

NARRAÇÃO: Gênesis 18: 9 a 11.  

PASSADO: Gênesis 18: 12 e 13.  

PRESENTE: Será que na idade que estou ainda hei de conseguir alguma coisa? - O meu marido 

converter, o meu filho parar de dar trabalho, e conseguir ser alguém na vida, será? Será que, algum dia, 

vamos conseguir prosperar e sair dessa crise financeira? Será tudo isso é possível?  

2. Mulher cooperadora - PRISCILA 

 NARRAÇÃO: Atos 18:2  

PASSADO: Romanos 16: 3 e 4  

PRESENTE: Agradeço a Deus por poder ajudar os seminaristas que tanto precisam; os missionários tão 

distantes oferecendo a minha cooperação orando por eles, ajudando financeiramente; colocando a minha 

casa à disposição e sendo hospitaleira. Em fim cooperar para que a obra de Deus cresça.  

3.Mulher que olha para trás – MULHER DE LÓ 

 NARRAÇÃO: Gênesis 19: 19 a. 25  

 PASSADO: Gênesis 19:26 

 PRESENTE: Às vezes era melhor quando eu estava no mundo, não passava  

 por tantas situações difíceis além do mais as pessoas parecem que vivem me vigiando no falar, 

 andar, vestir. Não posso pular carnaval, tomar um chopinho com as amigas. Agora é só orar, ir à 

 igreja...Me falaram que eu olho tanto para trás que é capaz de virar uma estátua de sal 

4. Mulher escolhida para ser portadora de grandes benefícios -  MARIA  



 

 

 NARRAÇAO: Lucas 1:31  

 PASSADO: Lucas 1: 34 e 38  

 PRESENTE: Senhor tu queres que eu faça a tua vontade servindo-te, louvando,  levando as  boas 

novas, participando dos trabalhos da igreja, visitando os enfermos, sendo zeladora da tua  casa; 

Intercessora, frequentando mais os cultos; evangelizando os vizinhos; dando bom  testemunho; 

contribuindo financeiramente. 

 O Senhor está me confiando uma grande missão. (coloca-se de joelhos) Aqui está a tua serva, 

 cumpra em mim a tua vontade e me ajude a cumprir essa tarefa.  

5. Mulher que ama mais o seu trabalho que a Deus - MARTA 

 NARRAÇÃO: Lucas 10: 38 a 40   

 PASSADO: Lucas 10:40  

 PRESENTE: Ó Deus! hoje não vai dar para ir à Escola Dominical, tenho tanta coisa para fazer, 

 tenho que arrumar a casa...hoje é o único dia que tenho para passar roupa e o almoço 

 então...nem comecei. Não vai dar para ficar sentada duas horas na igreja com tanta coisa para 

 fazer em casa! À noite, se não estiver cansada, irei ao culto. 

6. Mulher de beleza interior – RUTE 

 NARRAÇAO: Rute 1: 1 a 31  

 PASSADO: Rute 1: 16 e 17  

 PRESENTE: Minha irmã, se necessário for, irei com você de madrugada na fila do INSS. Passarei 

a noite toda te consolando caso houver luto. Permita-me ajuda-Ia a carregar .o teu fardo. Ajudarei quando 

estiveres enferma, arrumando a sua casa; orarei  quando  perceber,que está fraca na fé.  

Sabe por que? Porque .o teu Deus é o meu Deus.  

No final da dramatização, poderá ser feito um comentário citando outras mulheres da Bíblia e perguntando 

“Com qual você se identifica?”. Peça para que cada mulher coloque seu nome – na escada ou nas 

pedras – conforme sentir no coração. Termine com oração pedindo a Deus que mude e restaure nosso 

caráter. 

     Enviado por  Zenaide Alves Teixeira Bragança 

      IP Orvalho do Hernon - Anápolis - GO 

 


