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IGREJA PRESBITERIANA DO 

BRASIL 

CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DE SAFS 

 

 

 

SECRETARIA DA CNSAFs PARA CAUSAS LOCAIS E DA IPB 

 

 

QUADRIÊNIO 2018/2022 

 

 

 

TEMA DO QUADRIÊNIO 

 

 

ORAI SEM CESSAR 

1 Ts 5.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Tema IV - Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo e 

orando de joelhos e jejuando pela IPB, Concílios , Instituições, Sociedades 

Internas, Pastores, Missionários, Obreiros, Evangelistas e suas famílias, a 

fim de que continuem firmes e fieis a palavra do senhor e a sua vocação 

missionária dentro da obra na Grande Comissão.  
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Planejamento de Trabalho 

 

 

ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE CAUSAS LOCAIS E DA 

IPB 

 

Art. 29 – A Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais tem 

como atribuições:  

a) Incentivar a SAF a mostrar apreço pelo pastor, oficiais, obreiros e 

suas famílias; 

b) Organizar passeios gincanas e concursos 

c) Promover atividades culturais artísticas, sociais e desportivas; 

d) Divulgar informações sobre os seminários, institutos bíblicos, 

pastores jubilados e viúvas de pastores e incentivar visitas e 

correspondências, bem como outras manifestações de constante 

apreço.      

e) Promover estudos sobre Manual Presbiteriano e sobre o Guia do 

Trabalho Feminino.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A CNSAFs almeja intensamente em ver a Mulher Presbiteriana  

perseverante na doutrina, na oração, no temos a Deus, no serviço ao 

próximo, e na graça contagiante de Jesus Cristo. Ser Auxiliadora, como 

parte integrante da IPB é desfrutar de oportunidades para desenvolver 

todas as suas potencialidades (dons e talentos) no serviço do Senhor.   

 

A  Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais alinhada à suas atribuições 

com o Tema e subtemas do quadriênio, apresenta uma proposta de 

trabalho visando fortalecer a Integração das SAFs, para que seja bem 

sucedida na execução de suas atividades inerentes. 
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INTEGRA SAF 

 

 

Um Projeto em três dimensões, na visão da integralidade no que forma 

um todo do Trabalho Feminino da IPB. 

 

 

 

 

1ª Dimensão – 

Conhecendo   

mais a IPB e 

orando como 

Jesus. 

 

 

 2ª Dimensão - 

Fortalecendo a 

SAF – Sociedade 

Auxiliadora 

Feminina da 

Igreja, para orar 

como Jesus.  

 

3ª Dimensão - 

Vivenciando 

intensamente 

uma Sócia da SAF e orando como Jesus  

 

 

OBJETIVO GERAL:  

Contribuir com as SAFs para a execução das atribuições da Secretaria de 

Causas da IPB e Causas Locais. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

- Divulgar as organizações de educação teológica da IPB (Seminários,  

Institutos e Junta de Educação); 

- Apoiar a Secretaria Geral da apoio na IPB, na implementação de 

ações no cuidado e apreço pelo pastor da Igreja local, oficiais, obreiros e 

suas famílias; 
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- Demonstrar tratamento carinhoso e honroso para com os 

pastores jubilados e viúvas de pastores; 

 - Reconhecer as Sociedades Internas da IPB como verdadeiras 

forças de Integração; 

- Manter alinhada as estratégias de trabalho e as metas elaboradas 

entre todos os níveis do trabalho feminino;    

- Valorizar a Sócia da SAF, para desenvolver com alegria seus dons e 

talentos. 

 

   

METODOLOGIA  

 

Esse trabalho será desenvolvido em conjunto com as Secretarias de 

Causas das Sinodais, Federações e SAFs, obedecendo ao fluxo da 

hierarquização da estrutura organizacional do TF. Intensificar a 

comunicação através de grupo Whatsapp com as Secretarias de Causas 

das Sinodais e estimular para que a Sinodal crie o grupo com as 

Federações, ( os contatos estabelecidos   diretos com as secretarias sejam 

concomitantes com as presidentes de Sinodais e Federações). Utilizar 

propostas de trabalhos participativos, dinâmicos e edificantes. Selecionar 

trabalhos exitosos realizados nas SAFs, Federações e Sinodais, para que 

sejam inseridos no site da CNSAFs.      

 

Instrumentos Norteadores: Manual Presbiteriano, Guia de Trabalho 

das Sociedades Internas da IPB Site da CNSAFs, SAF em Revista, Tema e 

Sub-Temas do Quadriênio, Projetos e Estudos produzidos, Calendário 

Comemorativo. 

 

 

 

 

Plano de Ação 

 

1ª Dimensão – Conhecendo   mais a IPB e orando como Jesus. 

 

Objetivos:  Divulgar as organizações de educação teológica da IPB ( 

Seminários,  Institutos e Junta de Educação); 

Apoiar a Secretaria Geral de apoio na implementação de ações no cuidado 

e apreço pelo pastor da Igreja local, oficiais, obreiros e suas famílias; 

Demonstrar tratamento carinhoso e honroso para com os Pastores, 

Obreiros, Oficiais e Pastores e Missionários jubilados e viúvas de pastores. 
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O que fazer 

 

Como fazer Recursos 

Realizar encontros com 

os Pastores, obreiros e 

Esposas  

Tarde Especial, Noite da 

Prosa, outros 

Projeto Cuidar 

de quem Cuida 

- CNSAFs 

Encontro com as famílias 

de oficiais e a pastoral  

Tarde Especial, Café da 

manhã, almoço em família  

Meditação, 

Homenagens  

Conhecer os pastores e 

missionários jubilados e 

viúvas de pastores e 

missionários, para orar 

como Jesus, e fazer um 

arquivo com informações.  

Levantamento por Igreja, 

através de ficha de 

identificação. Sendo 

consolidado por Sinodal 

ficha de 

identificação. 

Realizar visitas em 

Seminários e Institutos da 

IPB 

Acompanhar agenda da 

Nacional, Envolver as 

Sinodais e representantes 

da Nacional que estejam 

próximos das instituições. 

Orando e apoiando 

Agenda de 

visitas, 

Donativos 

quando 

necessário 

Conhecer e apoiar os 

Seminaristas no que for 

necessário, prestar 

homenagem quando 

oportuno.  

Cada Sinodal e Federação 

relacionar todos os 

seminaristas, para 

acompanhar em oração, e 

assistir quando necessário.  

Convidar para participar 

dos trabalhos da SAF  

Ficha com 

dados básicos, 

Apoio material 

quando 

necessário  

 

 

 

 

2ª DIMENSÃO - FORTALECENDO A SAF – SOCIEDADE 

AUXILIADORA FEMININA PARA ORAR COMO JESUS. 

 

Objetivos:   

Reconhecer as Sociedades Internas da IPB como verdadeiras forças de 

Integração; Manter alinhada as estratégias de trabalho e as metas 

elaboradas entre todos os níveis do trabalho feminino. 

    

O que fazer 

 

Como fazer Recursos 

Conhecer e fazer 

conhecido o GTSI - Guia 

Realizar estratégias 

dinâmicas para estudo do 

  

GTSI/IPB - 
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de Trabalho da 

Sociedades Internas da 

IPB. 

GUIA, como seminários, 

Gincanas, etc  

GUIA 

Apoiar as demais 

sociedades internas da IPB 

- UPH, UMP, UPA, UCP 

Desenvolver atividades em 

conjunto sempre que 

possível  

Encontro 

Agendados e 

programações 

compartilhadas  

Trabalhar intensamente o 

Tema e Sub-Temas do 

Quadriênio; Valorizar os 

Símbolos e as marcas da 

SAF 

Elaborar um programa 

intenso para divulgação do 

Tema; Utilizar em todos os 

impressos, outras 

atividades que seja 

pertinente.   

Material sobre 

o Tema, 

logomarcas   

Incentivar a organização e 

ou reativação  SAFs  

Identificar juntamente as 

instancias hierárquica, SAF - 

conselheiro (congregações,) 

Federação - Igrejas 

/Pastores, e viabilizar visitas 

e orientações. 

GUIA, SAF em 

Revista, Projeto 

Ana,  SAF, 

Projeto:Plante 

essa Idéia 

Desenvolver um 

programa de Treinamento 

para atingir as 

necessidades de cada 

Sinodal, Federações e 

SAFs  

Realizando treinamentos e 

garantindo o repasse para 

que  alcance as SAFs  

Propostas de 

treinamentos 

com recursos 

específicos. 

Estimular a realização de 

Reuniões Criativas e 

Edificantes e desenvolver  

a agenda comemorativa    

Uma programação 

seqüenciada para as 

reuniões departamentais; 

Plenárias dinâmicas. 

Inspirativas com 

propósitos. Realizar um 

Bem-Vindos e acolhimento 

em todas as reuniões.  

Site da CNSAF, 

SAF em 

Revista, Tema e 

Sub Temas, 

Programas de 

Reuniões. Kit S 

da Mulher 

Presbiteriana  

Monitoramento das 

Atividades Realizadas  

Estabelecer formulário 

simples para a verificação 

da realização e também 

para a seleção de atividades 

exitosas  

Formulário de 

acompanhamen

to semestral  

Realizar uma Mostra 

Cultural por Federação 

ou Sinodal, envolvendo as 

SAFs.   

Organizar por federação ou 

Sinodal, em espaço público, 

uma exposição  de todo 

trabalho e projetos da SAF, 

Local adequado 

para a 

exposição, 

Trabalhos 
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com apoio e participação 

de todas secretarias de 

atividades  

realizados, 

material para 

exposição e  

informativos.  

Reativar atividades do 

Projeto Resgatando o 

Sentimento Nacionalista  

Desenvolvendo Atividades  

Cívicas / Religiosas; 

Valorizando e 

util izando nos 

encontros real izados 

os Símbolos Nacionais 

(especialmente a 

Bandeira e o Hino) 

expressando um 

sentimento patriótico 

de forma saudável e 

equil ibrada. 

Promovendo palestras 

com temas: Cidadania,  

direitos e bem estar da 

coletividade e outros. 

Campanhas de Oração 

pela nação brasileira e 

pelos governantes.     

  

Bandeira 

Nacional, 

programas 

específicos nas 

datas cívicas.  

 

 

 

 

3ª DIMENSÃO – VIVENCIANDO INTENSAMENTE UMA 

SÓCIA DA SAF E ORANDO COMO JESUS  

 

Objetivo:  Valorizar a Sócia da SAF, para  desenvolver com alegria seus 

dons e talentos   

 

 

O que fazer  Como fazer  Recursos 

Desenvolver as condições 

de crescimento como 

pessoa, esposa, mãe,filha e 

mulher cristã 

Realizar atividades com 

assuntos de interesse da 

mulher a depender de sua 

faixa etária  

Estimular, com elogios, 

carinho e atenção a 

Projetos e 

atividades 

desenvolvidos 

pela SAFs,   
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participar dos trabalhos 

oferecidos pela SAF. 

Distribuição de tarefas para 

as Sócias em todas as 

atividades propostas. 

Aumentar o número de 

Auxiliadoras que servem 

ao Senhor, incluindo no 

rol de Sócias das SAFs,  

Orando e jejuando uma 

pelas outras; Campanhas de 

incentivo em cada SAF, 

para atrair as mulheres da 

Igreja – Encontrando a 

Sócia. Identificar as Amigas 

da SAF.  Reconquistar as 

irmãs que já participaram 

da SAF;  

Projetos e 

atividades 

desenvolvidos 

pela SAFs. 

Realizar visitas 

demonstrando 

amor e atenção;     

Compromisso da Sócia da 

SAF 

Reativar a pratica da 

utilização do termo de 

compromisso, renovando 

em ocasiões especiais. 

Termo de 

compromisso  

 

Homenagem a Sócia 

Emérita  

Identificar as sócias -  Guia, 

e realizar homenagem. 

Diploma ou 

placa. 

 

 

 

ENTREGAS  

 

Registro de realizações através de Formulários e Relatórios 

estruturados de forma que seja possível acompanhar os resultados 

alcançados, utilizando esse conteúdo para compartilhado nos espaços 

adequados (SAF, Federação e Sinodal) numa forma de avaliação, 

identificando as falhas para que possa se criar soluções, elaborar novos 

planos de ação melhorando assim o Trabalho Feminino em todos os níveis 

de atuação.  

 

 

 

 

Noaci Madalena Cunha Loula 

Secretaria de Causas da IPB e Causa Locais 

CNSAFs 
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