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II REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA 

GINCANA  
“Aspirando a excelência”

SECRETARIA DE 

ESPIRITUALIDADE



Projeto:          
VIVENDO  NA 

ORAÇÃO 

Objetivos básicos:

1) Incentivar as 

auxiliadoras as práticas 

devocionais;

2) Desenvolver largamente 

o tema do quadriênio: 

“ORAI SEM CESSAR”        

( 1 Ts 5.17)

3) Trabalhar conjuntamente 

com as Secretárias de 

Espiritualidade das 

Confederações Sinodais 

através das redes sociais.



Quesito 1: Quem 
sabe, sabe



No Projeto “Vivendo na 
Oração”, quais as áreas 
sugeridas para trabalhar 

um maior desenvolvimento 
da vida piedosa das sócias:

1) Vida de oração, vida de missões, vida de 
estudo da Palavra de Deus, vida de culto 
doméstico e vida de escola dominical.

2) Vida de oração, vida de missões, vida de 
evangelização, vida de estudo da palavra de 
Deus, vida de culto doméstico.

3) Vida de oração, vida de estudo da Palavra 
de Deus, vida de assistência social e vida de 
escola dominical.

4) Vida de oração, vida de estudo da Palavra 
de Deus, vida de culto doméstico e vida de 
escola dominical.



Resposta 
correta

4) Vida de oração, vida de estudo 

da Palavra de Deus, vida de culto 

doméstico e vida de escola 

dominical.



Importância 
das práticas 
devocionais

D

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Como vivenciar o “A sós com Deus”:

1) Dentro de todas as devocionais;

2) No âmbito da SAF;

3) No âmbito da Federação, Sinodal ou CNSAFs.

4) Todas as alternativas estão corretas.



Resposta 
correta: 

4) todas as alternativas estão 

corretas.



“A sós com 
Deus”

“Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e 

ali orava.” Marcos 1.35

Fotos: 

 IX Encontro - A Sós Com Deus

Federação de SAFs do Presbitério Norte Novo Paraná

Colorado - PR



QUESITO Nº 2                                                                                                                 
PROBLEMA 

TEM 
SOLUÇÃO

Pergunta nº 1:

Quais problemas ou dificuldades 

encontradas com a vivência do Projeto 

“Vivendo na Oração” para desenvolver a 

vida piedosa (em apenas uma frase)? 

 1) Falta comprometimento;

 2) Propiciar tempo para vivenciar;

 3) Real conhecimento de uma vida de 

oração.



Problemas mais 
comuns

 Tempo

 Falta de motivação, 

disposição

 Maior envolvimento, 

conhecimento



Soluções:

 Ainda no quesito 2: Problema tem 

solução, mencione em uma frase , uma 

solução para cada problema:

1) Priorizar tempo para oração; 

2) Comprometimento;

3) Buscar estar à sós com Deus.



Quesito nº 2
Problema tem 

solução

Pergunta nº 2

Quais os problemas ou 

dificuldades encontrados com a 

vivência do Projeto 

“A sós com Deus”?

1) Não ter esta prática;

2) Receio do silêncio;

3) Impaciência.



Problemas mais 
comuns

1) Falta de Concentração

2) O silêncio incomoda

3) Ansiedade



Soluções

Ainda no quesito 2: 

Problema tem solução, 

mencione em uma frase, uma 

solução para cada problema:

1) Intimidade com Deus;

2) Priorizar o tempo com Deus;

3) Valorizar o momento  “A sós 

com Deus. 



QUESITO Nº3: 
NADA É TÃO BOM 
QUE NÃO POSSA 
SER MELHORADO

Colabore com três, ou mais, 

formas excelentes utilizadas para 

vivenciar o Projeto “Vivendo na 

Oração”:

1) Separar um local próprio para 

orar – de preferência fixo.

2) Ler livros sobre oração.

3) Praticar a oração.

4) Ser obediente à Palavra de 

Deus. “Orai sem cessar” I Ts 5.17



Campanha de Oração: 30 dias de oração pelo Brasil

Em setembro, diariamente

foram repassados

diferentes pedidos em favor 

de nossa nação.

* Sinodal Noroeste da Bahia



Projeto ANA
*Reunião do Projeto ANA da SAF da 

IP Cacoal - Rondônia



Projeto ANA 
IP Cristo Rei

Fall River - EUA



Projeto de leitura da Bíblia em um 
ano

 No dia 1º de Janeiro lançamos esse

desafio e as irmãs tem das formas mais

criativas incentivado umas as outras.

 * Cartazes Sinodal Cearense

Interiorana



Ideias novas

Colabore com três ideias novas 

para melhorar a vivência do 

projeto “Vivendo na Oração”:

Próximo slides 



IDEIAS NOVAS

1) Caravana de oração – fazer 

calendário e definir locais;

2) Maratona de oração –

percorrendo 42 igrejas;

3) Visitas compartilhada com a 

Junta Diaconal – com momentos 

de oração;

4) Oficinas de oração;

5) Grupo de oração em casa 

(permanente)- mensalmente ou 

semanalmente.



Aspirando a excelência

 Assim, prosseguimos “para o 

alvo, para o prêmio da 

soberana vocação de Deus em

Cristo Jesus“ Filipenses 3.14

Leila Judite dos Santos Reis

Secretária de Espiritualidade da 

CNSAFs 
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