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PLANO DE TRABALHO 

 

AGRADECIMENTO 

Com estas Palavras do Salmista reafirmamos a nossa total 

dependência do Senhor, e a nossa profunda gratidão a Ele que tem sido 

Gracioso para conosco e tem nos abençoado, com o seu amor, com o seu 

perdão, com a salvação e presença, pois estar conosco todos os dias. Se, 

somos servas do Senhor, não é por mérito conquistado por nós mesmas 

e, sim, pela graça de Deus em Cristo Jesus que fomos salvas e chamadas 

para servir ao Senhor testemunhando vivendo e anunciando o evangelho 

da graça, cooperando com humildade e coragem, engajada na Igreja que é 

o corpo de Cristo.   

Sou grata ao Senhor pelo privilegio de ser sócia da Sociedade 

Auxiliadora Feminina (SAF), sociedade esta que existe dentro dos 

princípios de Cristo e trabalha para Glória, Honra e o Louvor ao nosso 

Deus, onde a mulher presbiteriana recebe orientações, ferramentas e 

incentivo que possibilitam o seu crescimento espiritual e a ter maior 

comunhão com o Senhor e com os irmãos, o que gera forças para 

proclamar as Boas Novas de salvação e serviço no Reino de Deus. 

Também sou grata ao Senhor pela grande oportunidade que Ele me 

concede em servi-lo na Secretaria de Evangelização e Missões da 

Confederação Nacional de SAFs. 

  Quero agradecer a Diretoria da CNSAFs do Quadriênio 2018/2022 

por terem aprovado o meu nome para ocupar a Secretaria de 

Evangelização e Missões. Que Deus continue abençoando grandemente a 

vida de cada uma das irmãs. 

  

 

 

INTRODUÇÃO 

Dentro das atribuições da Secretaria de Evangelização e Missões, 

propomos desenvolver um único Projeto A GRANDE COMISSÃO - 

MULHERES NA RETAGUARDA onde abrange a evangelização e missões, 

pois A Grande Comissão é a instrução dada por Jesus, aos seus discípulos 
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dizendo: “Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações”... MT 28.19, 

ou seja, à tarefa de evangelizar nesta geração e fazer discípulos é nossa. “A 

Grande Comissão” nos ensina a fazer discípulos, em casa, no trabalho, 

enquanto viajamos, enquanto realizamos nossas tarefas diárias, e em todo 

lugar. Mulheres na retaguarda tem a finalidade de ser apoio, suporte, 

intercessora para o avanço da obra missionária. Este Projeto visa fazer 

discípulos onde estamos e ser apoio aos que vão. Que Deus na sua infinita 

graça nos conceda obediência e submissão para realizar esta grande 

missão. Neste Projeto tem ações para serem desenvolvidas na área de 

Evangelização e Missões, tanto no âmbito da SAF, como da Federação e da 

Sinodal, conforme a seguir. 

Fazemos a indicação de alguns livros e filmes e relato sobre o que essa 

Secretária se propõe a fazer para que os objetivos da CNSAFs para esse 

quadriênio e esse Tema sejam alcançados. 

 

A Secretaria de Evangelização e Missões tem as seguintes 

atribuições: 

Art. 26 – A Secretaria de Evangelização e Missões tem as seguintes 

atribuições:  

a) Promover trabalhos de evangelização nos lares, ao ar livre, em 

presídios, hospitais, pontos de pregação e palestras sobre missões;  

b) Distribuir Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, literatura evangélica e 

outros;  

c) Divulgar os congressos, programas de evangelização da IPB, boletins da 

Junta de Missões Nacionais e da Agência Presbiteriana de Missões 

Transculturais, bem como artigos e revistas dos órgãos informativos da 

IPB;  

d) Manter correspondências com missionários (divulgando suas cartas e 

relatórios entre as sócias);  

e) Realizar entre as sócias, campanhas em favor dos missionários da Junta 

de Missões Nacionais e da Agência Presbiteriana de Missões 

Transculturais, desde que aprovadas pelo Conselho. 
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OBJETIVOS 

Promover trabalhos de evangelização e missões, para que a 

mensagem do Evangelho seja anunciada em todos os lugares. 

Incentivar a sócia da SAF a se preparar e qualificar da melhor 

maneira possível para servir a Deus. 

Aproximar ainda mais as sócias da SAF do avanço missionário, dos 

missionários e de suas famílias. 

Fornecer ferramentas que possibilite a execução do trabalho de 

evangelização e de missões.  

  

METODOLOGIA  

 Orar sem cessar! Sem Jesus nada podemos fazer 

 Servir – ao Senhor e agir em favor do próximo e do crescimento do 

reino de Deus, e ter a compreensão de que a nossa omissão 

enfraquece a Igreja.  

 Amar – Demonstrar ao mundo que temos a marca do amor de 

Deus.  

 

ASSOCIANDO-SE AOS MISSIONÁRIOS COMO SUAS MÃES 

DE ORAÇÃO 

Cada Sinodal irá adotar Missionários da APMT e da JMN e 

continuará com os mesmos durante todo o Quadriênio, com o intuito de 

comprometer, aproximar, orar, servir e amar.    

- Orar sem cessar pelos missionários e por suas famílias. 

- Orar sem cessar pelos campos e projetos missionários.  

- Corresponder-se por e-mail, whatsap e cartas, conhecendo o 

missionário e os incentivando ao serviço para o qual foram chamados.   
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PROJETO A GRANDE COMISSÃO 

 MULHERES NA RETAGUARDA 

 

Subtema 

Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo e orando de 

joelhos e jejuando pelos Campos Missionários, nos associando aos 

missionários, para auxiliar a IPB nos Projetos de Pregação do Evangelho no 

Brasil e no mundo. 

  

JUSTIFICATIVA 

 “E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para 

testemunho a todas as nações. Então virá o fim”. Mateus 24.14 

Todos os salvos em Cristo Jesus são chamados e capacitados para 

viver em Cristo, pregar o evangelho, e testemunhar a fé em todo lugar, ou 

seja, todo cristão tem responsabilidade e urgência quanto à evangelização 

e a obra missionária.  

E esse tem sido o entendimento da sócia da SAF em viver e 

anunciar o evangelho como também a ter compromisso com o trabalho 

missionário. Como mãe de oração dos missionários, tem investido seu 

tempo em oração por aqueles que foram chamados por Deus com a 

missão de Pregar o Evangelho, por cada Base e campos missionários, pelos 

povos não alcançados, pelo despertar de novas vocações.  

Também não se descuidando da sua vida de piedade, cuidando da 

família, auxiliando no crescimento da Igreja e vivendo para Gloria de Deus.  

 

“Que Deus nos dê graça para sermos referência de um povo que conhece 

a Deus, ama a Deus e vive para sua gloria.” Reverendo Hernandes Dias 

Lopes.  
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DESENVOLVIMENTO 

 

1) PARA MISSÕES  

 

AÇÕES SUGERIDAS 

 Manter e atualizar o link AMO MISSÕES no site da SAF 

Enviar material informativo, acontecimentos no Trabalho Feminino 

em todos os âmbitos para o deposito no site da SAF, e incentivar 

as Secretarias de Evangelismo e Missões a que também façam o 

mesmo em suas Sinodais e estimulem as suas Federações a fazer 

também. 

 Estão sendo produzidos os cartões individuais com os dados de 

cada missionário ligado a JMN e APMT. Cada presidente de Sinodal 

será orientada a escolher seus missionários, e permanecer com os 

mesmos durante todo o Quadriênio, e também serão incentivadas 

as irmãs a que se corresponda com eles, parabenizando nos seus 

aniversários, nos aniversários de casamento e os cumprimentando 

em datas comemorativas (natal) e em ocasiões especiais por email, 

whatsap, cartas e na medida do possível manter sempre contatos. 

 Não prometer aos missionários o que não podemos fazer, 

e nem podemos entregar, a princípio, somos sua mãe de oração. 

Mas dentro das possibilidades de cada Sinodal, Federação e SAF 

contribuir com ofertas missionárias, organizar e entregar uma 

Caixa da Alegria para o missionário e a sua família.  

 Incentivar oração e jejum por evangelização e missões 

todo 1º dia de cada mês,  

 Incentivar que no mês de agosto, seja realizada uma jornada de 

31 dias de oração organizada pela Sinodal. Sugestão fazer uma 

escala onde cada dia uma SAF fica responsável de orar pela 

Evangelização e por Missões.  

 Incentivar mini vigília e vigílias por Evangelização e 

Missões.          Sugestão: Onde for possível reunir a nível 

Sinodal, Federação ou SAFs mais próximas e em ultima situação a 

SAF com a Igreja local, (Se for possível marcar uma data especifica 

para o dia 10/08/2018 ou outra data que seja mais apropriada).   
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 Incentivar e apoiar o Natal Missionário promovido pela 

CNSAFs – Preparando e enviando mensagens, através de 

cartas e cartões e se for possível à entrega de um mimo 

surpresa quando a ocasião for propicia, sempre dentro das 

possibilidades das irmãs (opcional).  

 Visitar a família do Missionário levando apoio e motivação.  

 Incentivar Minhas férias com a SAF. 

 Organizar e realizar – Boutiques Missionárias com roupas 

seminovas e em ótimo estado de conservação para atender o 

missionário, a esposa e seus filhos.  Sugestão: Manter sempre boas 

peças em reserva para quando surgir a necessidade em socorrer, a 

Sinodal já tenha disponível.   

 Organizar e manter atualizado o Mural missionário ou Mural 

criativo.  

 Organizar e realizar Conferência Missionária, Missiofeiras, 

chá missionário. Podendo ser a nível Sinodal, Federação ou SAF e 

Igreja local. (Quando for possível convidar o missionário adotado 

para testemunhar). Se for possível durante o evento montar stands 

com curiosidades, comidas típicas, cartazes, fotos e etc.  

 Incentivar, ir e apoiar os avanços missionários com os índios, 

ciganos, quilombolas e imigrantes.  

 Orar, visitar e apoiar a Missão Caiuá.  

 Incentivar a realização das Viagens Missionária - Visite os 

Campos Missionários da JMN e APMT. Entre em contato com a 

liderança pedindo permissão, caso tenha permissão organize com 

muita antecedência toda programação. 

 Divulgar as Revistas Alcance da APMT e Ação Missionária 

da JMN. 

 Incentivar a participação e contribuição nas campanhas 

financeira da CNSAFs realizadas para finalidades 

missionárias. 
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2) PARA EVANGELIZAÇÃO 

 

AÇÕES SUGERIDAS 

Cada sócia da SAF precisa se perguntar eu estou tornando a mensagem 

do Evangelho conhecida? 

 

 Realizar programas de evangelização, falando de Jesus em todos os 

lugares e a todos que encontrar, aos nossos parentes, amigos e 

vizinhos, nas praças, nos lares, hospitais, asilos, cemitérios, 

orfanatos, casas de recuperação de dependentes químicos, 

presídios, etc.  

 Fazer bom uso das novas tecnologias para Pregação do Evangelho. 

 Cinema popular com temas evangelísticos. 

 Evangelismo e entrega de folhetos nas proximidades da Igreja. 

 Realizar trabalhos evangelísticos com crianças e adolescentes, EBF, 

através do esporte, reforço escolar, trabalhos nas escolas onde tem 

permissão, etc. 

 Realizar Chás Evangelísticos.  

 Realizar Cursos e oficinas de artesanatos e culinária, aberto ao 

público, com aulas semanais e momento devocional evangelístico.    

 Realizar caminhadas evangelísticas aproveitando datas 

comemorativas (Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos 

Pais, Dia da Bíblia, etc). 

 Realizar trabalhos de impacto na Evangelização e Ação Social em 

lugares estratégicos com o apoio das Igrejas ou Congregações e 

também com o apoio de profissionais de diversas áreas de atuação. 

Tudo desenvolvido com a finalidade de levar a Palavra de Deus a 

quem não conhece a Jesus.  

 Organizar cursos práticos de evangelização para uma melhor 

expansão. A APECOM (Agencia Presbiteriana de Evangelização e 

Comunicação) disponibiliza cursos de evangelização através do 

Projeto “O Evangelho em sua mão”. A proposta é ensinar como 

evangelizar através dos cinco dedos da mão. Como pregar 

evangelho de maneira simples, prática e eficaz. Contato Cibele (11) 

3255-7269/ 2691-7800. E-mail: apecom@.org.br. 

mailto:apecom@.org.br
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 Incentivar a distribuição de Bíblias, Novos Testamentos, Folhetos, 

Literatura cristã, CDs, DVDs e outros. 

 Manter folhetos e literaturas cristãs nos balcões de lojas, farmácias, 

escritórios, recepções de hotel e pousada, hospitais e maternidades, 

ou seja, em todos os lugares possíveis e sempre com a permissão 

antes.   

 Incentivar as irmãs a leitura de bons livros, a assistirem bons filmes 

e a participarem de congressos e palestras que falem de 

evangelização e missões dentro da Sã doutrina.  

 Incentivar as irmãs a fazerem o curso dos CPOs, Institutos Bíblicos 

e os cursos oferecidos pela APMT. 

 Se for possível no Encontro da Mulher Presbiteriana realizar uma 

Passeata em conjunto com a IPB local com entrega de folhetos pelo 

comercio local. 

 

 

INDICAÇÃO DE LIVROS  

1- MESQUITA, Monica.  Missões do jeito que Deus quer. Ed. Cultura 

Cristã. 1ª Edição. Ano 2014. 

2-  OLIVEIRA, Jairo. Vida, Ministério e Desafios no Campo 

Missionário. Ed. SBIA. 

3- SOUSA. Serafim Paulo. A missão de Deus Realizada por sua Igreja. 

Ed. Fonte Editorial.  

4- DILSON, José. Lagrimas Milagres. Ed. Alberto José Bellan. ARI da Fé 

–SP. 

5- BARRS, Jerram. A Essência da Evangelização. Ed. Cultura Cristã.  

6- MICHEL A.G. O Legado Missional de Calvino.Ed Cultura Cristã. 

7- LOGAN, Jr. T. Samuel. Reformado quer dizer Missional. Ed. Cultura 

Cristã. 

8- ARNOLD. L. Frank. Uma jornada Missionária. Ed. Cultura Cristã. 

 

INDICAÇÃO DE FILMES  

1. Para salvar uma vida 

2. Deus não está morto 

3. O caminho do perdão 



63 
 

4. Grace, entre a fé e a fama 

5. Extraordinário  

6. Um Amor para Recordar  

7. Para Salvar Uma Vida  

8. A Virada  

9. O Peregrino 

10. As Histórias de Jonathan Sperry 

11. Carta para Deus 

12. Corajosos  

 

 

CONCLUSÃO  

“Quero dizer que estou aqui, primeiro, por determinação de Deus, 

segundo, guardado por Ele, terceiro, sendo treinado por Ele, quarto, para 

o tempo Dele”. Charles Swindoll 

Todas as ações propostas aqui têm como propósito a Gloria do 

Senhor e o crescimento da Igreja. Que o Senhor nos capacite em sermos 

o sal da terra e a luz do mundo, onde Ele nos colocou, para dar sabor e 

iluminar os que vivem nas trevas. 

Desejo a todas as amadas irmãs um novo Quadriênio repleto da 

graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus sobre a vida de cada uma de 

nós, para que haja crescimento espiritual, maior comunhão entre nós a 

ponto de refletir o amor de cristo.    

No amor de Cristo Jesus! 

 

Alessandra Pereira da Silva Chagas  

Secretária de Evangelização e Missões da CNSAFs 

 


