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                                          “Orai sem cessar” 
                                               1Ts 5.17 

 
           
  

 
Mães orando, Deus agindo. 

                                                     
PROJETO ANA 

 
"Por este menino orava eu; e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe 

fizera". I Sm 1.27 
 

  
O Projeto ANA, foi lançado em abril de 2007, na Reunião Executiva da 
CNSAFs, pela Secretária de Espiritualidade Sra. Maria Anecy Calland Marques 
Serra, sob a presidência da Sra. Anita Eloísa Chagas, no quadriênio2006-
2010. 
 
Quais os objetivos do Projeto ANA? 
 
 
O principal 
 
 O Projeto ANA tem por objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as 
auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente por seus filhos de 
oração (sanguíneos ou adotivos, netos, sobrinhos, irmãos e líderes da Igreja). 
 “Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; derrama, como água, o coração 
perante o Senhor; levanta a Ele as mãos, pela vida de teus filhinhos...” (Lm 2.19).  
 
Os específicos 
 

1. Perseverar em oração, diariamente, em favor dos filhos convertidos para que 
glorifiquem a Deus com suas vidas. “Todos os teus filhos serão ensinados do 
Senhor; e será grande a paz de teus filhos” (Is 54.13);  



 

 

 

 

2. Pedir a conversão dos filhos não crentes ou a restauração dos que estão 
distantes do Senhor para que integrem a família da Aliança. “Salva o teu povo e 
abençoa a tua herança; apascenta-o, e exalta-o para sempre.” (Sl. 28.9). “Se 
alguém vir a seu irmão cometer pecado não para morte, pedirá, e Deus lhe 
dará vida, aos que não pecam para morte” (1Jo 5.16).   

 

3. Suplicar para que os jovens sejam despertados para cumprir o “ide” do 
Mestre como evangelizadores ou missionários. “Finalmente irmãos, orai por 
nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como 
também está acontecendo entre vós.” (2Ts 3.1).  

 

4 Orar também pelos seguintes motivos: esposos e autoridades eclesiásticas: 
pastores, presbíteros e diáconos; assim como por: seminaristas, ibelinos (IBEL) 
e ibenistas (IBN); missionários, obreiros e evangelistas e por todas as famílias 
presbiterianas.  
 

 
Como vivenciar o Projeto ANA? 
 
 

O Projeto ANA é uma atividade da SAF e deve ser vivenciada dentro das 
atividades da SAF em todas as oportunidades de serviço como: reuniões de 
departamento, plenária, reunião de oração da SAF, reuniões da Federação, da Sinodal 
e da CNSAFs, fazendo-se o "Momento ANA" de oração pelos filhos.  

 
 A SAF com o consentimento do Conselho poderá colocar uma faixa na frente da 

Igreja convidando as mães da comunidade para orar pelos filhos na reunião de oração 
da SAF, visando também utilizar o Projeto ANA como um instrumento de 
evangelização. 

 
Poderão também ser realizadas outras reuniões de oração mensais ou semanais 

com a participação das mães de oração e, algumas vezes, dos “filhos de oração”. Para 
essas reuniões podem ser convidadas outras mães, mesmo mães não crentes quando 
oraremos por essas e seus filhos – conversão, resolução de problemas. 

 
 É uma recomendação bíblica orar por todos os homens.  
Veja 1Tm 2.1; Jo 17.20; Mt 5.44.  
 
 A SAF ainda poderá realizar culto de oração com "Momentos ANA", com grupos 

menores distribuídos nos lares, de acordo com a proximidade geográfica.  
 
Sempre que possível abrir espaço para os testemunhos das respostas de 

oração, porque servem de fortalecimento da fé (Lc 8.39). 
 



 

 

 
 

 
Mais sugestões para vivenciar o Projeto ANA 
 
 

• Programe uma vigília de oração. 
• Faça uma programação de oração com mães e filhos. 
• Tarde de testemunhos, com respostas de orações feitas pelas mães. 
• Passeata com faixas divulgando o Projeto. 
• Plantão em praças públicas para oração com mães não crentes. 
• Dia D das ANAs – um dia inteiro de oração. 
• Encontro de ANAs, a nível de Federação e Sinodal. 

 
 

Slogan do Projeto ANA: MÃES ORANDO, DEUS AGINDO 
 
O Projeto ANA conta agora com um slogan oficial. O que é um slogan? É uma frase de 
impacto que em poucas palavras define o objetivo do Projeto. Então, em tudo que 
fizermos para divulgar o Projeto ANA, devemos utilizar o seu slogan, para reforçar o 
seu objetivo. Coloque abaixo da Logo, nas faixas, cartazes, banners, camisetas, 
lembrancinhas, etc.: MÃES ORANDO, DEUS AGINDO. 
 

 
    Incentive e divulgue, ainda mais, o Projeto ANA na sua Igreja e em todas 
as reuniões de sua SAF, para que ele continue sendo instrumento de benção 
na vida de mães e filhos. 
   

Neste site estão disponibilizados: logomarca, banner, marcador de Bíblia e 
folder do Projeto ANA.  
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