SUGESTÕES PARA REUNIÃO DE CÍRCULO
FEDERAÇÃO DAS SAF’s DO PRESBITÉRIO DE CURITIBA

As Reuniões de Círculo da nossa Federação são realizadas em parceria com a SAF local
e apoio de toda a Federação.
Seguimos uma rotina desde a escolha do local, tema contextualizado até a conclusão
dos procedimentos práticos, sempre de acordo com as diretrizes da CNSAFS,
treinamentos recebidos, Revista SAF e Temas do Quadriênio.
Observando cuidadosamente todos os procedimentos para promover a edificação e
confraternização entre as irmãs, sem expor as pessoas e muito menos o nome de Jesus
em situações inadequadas.















1) Encaminhamentos preliminares:
Atenção ao Planejamento Anual da Federação e da SAF onde será realizada a
Reunião de Círculo;
Correspondência ao Conselho da Igreja solicitando hospedagem e autorização para
ornamentação da mesma;
Escolhendo um Tema de acordo com a época da Reunião, conforme alguns
exemplos que passaremos em seguida;
Correspondências às SAF’s da Federação com orientações sobre a Reunião,
divulgando o Tema e solicitando tarefas a serem desenvolvidas pelas SAF’s;
Convite aos preletores ou palestrantes para Reunião;
Convite às demais Federações, Sinodal e demais autoridades;
Confecção da programação desta Reunião, sempre de acordo com o Tema.

2) Procedimentos práticos:
Organizar o momento de recepção, louvor e mensagens;
Confeccionar e preparar ornamentação da igreja, conforme o Tema da Reunião;
Confeccionar lembrancinhas, também conforme o Tema da Reunião;
Preparar mimos de agrado ao palestrante da Reunião;
Proporcionar ambiente para o desenvolvimento das dinâmicas, brincadeiras e
tarefas, as quais serão realizadas pelas participantes;

3) Exemplos de Reuniões de Círculo:
TEMA: “Lar doce Lar”
Utilizamos a Revista SAF para orientação e desenvolvimento das atividades:
 Ilustração da Programação entregue:
Lado externo (capa)
Lado interno (programação)

 Ornamentação das paredes com balas e doces confeccionados em isopor e
casinha de doce em Eva;

 Lembrancinhas confeccionadas em forma de bolo com caixinhas de doces,
conforme modelo da Revista SAF;

 As tarefas referente ao Tema e falando sobre “Lar Cristão” e “Lar não Cristão”
foram realizadas pelas SAF’s que utilizaram a Revista SAF para apresentação
das mesmas;

TEMA: “Vaso de Honra”:







 Ornamentação com vasos confeccionados em papelão e papel crepom
demonstrando que podemos ser “Vasos de Honra” nas mãos do Oleiro,
deixando de ser vaso quebrado sem valor.

 A mensagem foi sobre “Vaso de barro nas mãos do Oleiro”.
 Videos e Músicas: “Mãos do Oleiro” (Soraya Morais) e Eu quero ser um Vaso
Novo (Ministério Koinonya) e também “Vaso Novo” (Igreja Batista da
Lagoinha).
 A Tarefa para cada SAF, foi uma Dramatização caracterizada do Hino 221 ‘Um
Vaso de Benção”;
SAF Fazendinha

SAF Curitiba

 A Dinâmica realizada trouxe criatividade no momento de edificação pessoal,
onde as irmãs confeccionaram um vasinho com “massinha de modelar caseira”
enquanto ouviam a música “Eu quero ser um Vaso Novo”, refletindo no
coração que tipo de vaso eu quero ser nas mãos do Oleiro;

 Momento de alegria para fazer as “Amigas de oração”, formando um grande
círculo, cada uma recebeu um envelope colorido com a metade de um vaso,
confeccionado em papel 180gr, em seguida todas se movimentaram para achar
a outra metade, sentar e orar juntas.

se movimentando para achar a outra metade do vaso....

....achando a sua metade....

Então, orando juntas!!

 Ilustração da Programação entregue:
Lado externo (capa)

Lado interno (programação):

Lembrancinha da Reunião foi um vasinho de cerâmica com um pergaminho
dentro escrito “Sou vaso de Honra”.

TEMA: “Mulher - Segundo Coração de Deus”:
Ilustração da Programação entregue:
Lado externo (capa)

Lado interno (programação)

A lembrança da Reunião foi um lenço entregue no início para que as irmãs entrassem
no clima, uma vez que o tema era sobre mulheres.

Para a ornamentação da igreja foram confeccionados corações em papel cartaz
coloridos com nomes de mulheres da Bíblia; painel confeccionado em TNT com letras
em EVA, todos decorados com flores artificiais:

A Dinâmica realizada pela Palestrante foi um teatro sobre “Marta e Maria”,
surpreendendo a todos e convidando alguns irmãos para participar.

Os vídeos e as músicas foram escolhidos e relacionados ao tema, todos retirados
do You Tube: ”Mulheres da Bíblia” em cordel, “Mulheres da Bíblia” em história,
música “Mulher de Deus” de Jenecy Carvalho.
Foi solicitado para cada SAF a seguinte tarefa: Representação, dramatização ou
caracterização sobre uma mulher da Bíblia.

Momento da Ação Social: Campanha de toalhas brancas em prol do Hospital
Evangélico de Curitiba:

TEMA: De Gata Borralheira a Princesa:
Esta foi a última deste ano de 2014, onde a própria SAF preparou, organizou e
executou. Experiência que deu certo! Reunião apenas no período da tarde, envolvendo
todas as SAF’s.

Em momento de contrição logo após a mensagem, todas receberam uma “Coroa de
Princesa”, foi possível sentir a transformação no brilho do olhar de cada irmãzinha !

Estas são algumas sugestões das Reuniões de Círculo realizadas por esta Federação
através da equipe: Sarah, Vanusa e Patrícia.
Temos um Grupo no Facebook que se chama “Interatividade Feminina” onde
postamos nossas fotos e atividades da a Sinodal Curitiba.
Segue abaixo nossos contatos e lembrando que estamos à disposição.
sarahlqueiroz@hotmail.com
vanusa.ruivo@gmail.com
patriciatemoteo@hotmail.com
Podemos sugerir também, uma forma diferente de fazer a Reunião Executiva ou
Inspirativa. Conseguimos receber não apenas a Equipe Executiva como também,
muitas sócias e vários Pastores, fazendo da Reunião uma “Mind at Work” –
motivacional com palestras, dinâmicas, brincadeiras e treinamentos. Experiência que
deu certo!
Segue abaixo o modelo da pauta da Reunião:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAF’s
SINODAL CURITIBA
FEDERAÇÃO DAS SAF’s DO PRESBITÉRIO DE CURITIBA

DIRETORIA

Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.
As misericórdias do SENHOR são a causa de não sermos
consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim;
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade.
(Lam. 3:21-23)

REUNIÃO EXECUTIVA - MOTIVACIONAL
PLANO DE AÇÃO
JUSTIFICATIVA

 Necessidade de resgatar a alegria, motivação e espírito de liderança no
Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana, no Presbitério de Curitiba.

OBJETIVO

 Atingir o público feminino da igreja através da SAF com apoio da Diretoria
da Federação e suas secretarias;
 Encorajamento para trabalhar em todas as áreas, ou seja, Espiritualidade,
Evangelização, Missões, Ação Social entre outras, conforme a realidade de
cada igreja.

ESTRATÉGIA

 Transformar a próxima Reunião Executiva em “Mind at Work”;
 Criar uma pauta dinâmica e alegre;
 Devocional Edificante e Otimista
 Palestra Motivacional.

SUGESTÃO PARA
PAUTA

SUGESTÃO DE
LOCAL











14:30 hs
14:40 hs
14:50 hs
15:00 hs
15:10 hs
15:40 hs
16:00 hs
16:10 hs
16:30 hs

- Abertura e Saudação
(Presidente - Sarah L. Queiroz)
- Momento Devocional
(Rev. Otacílio Eduardo)
- Dinâmica e vídeo motivacional (Sarah e Patricia)
- Momento Cultural
(Sec. Cultura - Ester Valim)
- Palestra Motivacional
(Pres. PCTBA - Rev. Levy Correa)
- Avisos e orientações
- Apresentação do novo Tema do Quadriênio (Vídeo)
- Sociabilidade
(Sec. Sociab. Vanusa Lemos Ruivo)
- Encerramento
(Moto / Oração e Lanche)

 IPB - Fazendinha

Sarah Lemos de Queiroz
Presidente da Federação Curitiba.

Justificando a acessibilidade e facilidade
para utilização de “Multimídia”.

