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QUESITO 01 

QUEM SABE, SABE 

GINCANA

“ASPIRANDO A EXCELÊNCIA”



A Secretaria de Assistência Social

apresenta o Projeto “A Responsabilidade é

minha” , para esse Quadriênio, tendo

como áreas de atuação:

a) Exercitando a Misericórdia com Excelência.

b) Assistindo aos domésticos da fé.  

c) Como profissional  posso doar meu tempo.

d) A Caixa da Alegria.

e) Todas as alternativas estão corretas.



e) Todas as alternativas estão corretas. 

Resposta correta:  



ÁREAS DE ATUAÇÃO DO PROJETO

“A RESPONSABILIDADE É MINHA “

Orar e Agir nas Instituições que 

cuidam dos Órfãos, Viúvas e Idosos;

Realizar campanhas de doação de 

Sangue;

Realizar campanhas para: 

Seminaristas, congregações e famílias;

Implantar e Manter a Oficina Dorcas;

Parceria com a Evangelização



PROBLEMA TEM SOLUÇÃO

QUESITO Nº 2 (10 minutos) 



“A responsabilidade é minha” de amar, cuidar,

zelar, proteger, acompanhar, suprir, atender e

vivenciar a Excelência piedosa da vida Cristã.

Diante de um contexto de grande vulnerabilidade

social de populações mais carentes:

Quais são as maiores dificuldades vivenciadas na 

sua realidade de SAF, Federação e ou Sinodal 

para a realização das ações principais da 

Secretaria da Assistência Social ?

Relacione  03 dificuldades

PROBLEMA TEM SOLUÇÃO



1. Não vivenciar o “amar ao 

próximo”;

2. Dificuldades em identificar a 

necessidade do próximo;

3. Não ter o “costume” de 

ajudar outros.



DIFICULDADES:  

1.  Pouca motivação para assistir aos necessitados , 

a motivação equivocada que não corresponde ao 

chamado da vocação do serviço.

2. Falta de continuidade das ações assistenciais que 

são desenvolvidas por parte das SAFs.

3. Muita carências e necessidades, além da nossa 

capacidade de ajuda 

PROBLEMA TEM SOLUÇÃO



Relacione  03  soluções  uma para cada 

dificuldade,  (se possível numa frase cada uma): 

1. Procurar exercitar a misericórdia;

2. Ter visão clara das necessidades do próximo;

3. Participar ativamente de campanhas de 

assistência social. 



1) Pouca motivação para assistir aos 

necessitados, ou a motivação equivocada 

que não corresponde ao chamado da 

vocação do serviço.

Soluções: 

 Que a nossa motivação seja de assistir o 

próximo por amor ao nosso Senhor Jesus 

Cristo.

PROBLEMA TEM SOLUÇÃO



2. Falta de continuidade das ações assistenciais que 

são desenvolvidas por parte das SAFs.

PROBLEMA TEM SOLUÇÃO

Soluções:

 Priorizar a realização de ações que tenham 

viabilidade de continuidade.

 Só iniciar a atividade quando dispor de 

condições que garanta a continuidade. 



3. Muita carências e necessidades, além da 

nossa capacidade de ajuda. 

Soluções:

 Priorizar as ações de acordo com a 

necessidade e a capacidade de realização.

 Sempre que tiver condições utilizar a 

Caixa da Alegria! 

PROBLEMA TEM SOLUÇÃO



QUESITO Nº3 – 15 MINUTOS



NADA É TÃO BOM 

QUE NÃO POSSA 

SER MELHORADO



Podemos fazer mais, 

nos envolver mais, 

cuidar mais, 

pois Jesus nos ensina a nos 

importarmos  com as pessoas. 

Vamos estender as mãos. 



NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER 

MELHORADO



Anote 03, ou mais, formas excelentes, 

- ideias novas para melhorar a 

vivencia do Projeto da Secretaria de 

Assistência Social  em sua área de 

atuação.  



NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER 

MELHORADO





NADA É TÃO BOM QUE NÃO 

POSSA SER MELHORADO

 Apoio ás diversas instituições; 

 Kits para maternidade – de forma 

sistemática;

 Campanhas para instituições;

 Atender as necessidades em 

presídios;

 Campanhas para atender 

necessidades específicas – através 

de levantamentos prévios nas 

Federações;

 SAFs - desenvolver conforme a 

realidade de suas regiões.



IDEIAS

1.Elaborar Planejamento e Plano de 

Ação;

2.Realizar Diagnostico Situacional  - para 

conhecer melhor a realidade;

3. Cadastramento de Profissionais  e 

formação de Equipe; 

4. Execução, acompanhamento e 

avaliação. 




