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E perseveravam na 
doutrina dos apóstolos, 

e na comunhão, e na comunhão, 
e no partir do pão, 

e nas orações.
(Atos2.42)



A CNSAFs almeja intensamente

em ver a Mulher Presbiteriana perseverante na

doutrina, na oração, no temor a Deus, nodoutrina, na oração, no temor 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.



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

Tema do Quadriênio
2018/2022 

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.



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, 

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

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. 



Secretária de Causas 
da IPB e Causas 

Locais 

O que fazer .. . Como  

o trabalhar ...



•Oração  Oração  Oração  Oração  Nem 1.4

•Disposição  Disposição  Disposição  Disposição  

Começar com ...

•Disposição  Disposição  Disposição  Disposição  Ed 7.10

•Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento Lc 14.25-33

•



• 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

Planejamento Planejamento Planejamento Planejamento 

proposta de trabalho visando fortalecer a

Integração das SAFs, para que seja bem

sucedida na execução de suas atividades

inerentes.



INTEGRA SAF 

• Um Projeto em três dimensões, na visão 

da integralidade no que forma um todo 

do Trabalho Feminino da IPB.do Trabalho Feminino da IPB.

OBJETIVO GERAL:
Contribuir com as SAFs para a

execução das atribuições da

Secretaria de Causas da IPB e

Causas Locais.







• 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 

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

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.



• Realizar encontros com os Pastores, obreiros e 
Esposas

• Encontro com as famílias de oficiais e a pastoral 

• Conhecer os pastores e missionários jubilados e 
viúvas de pastores e missionários, para orar 

Sugestões de Atividades  

viúvas de pastores e missionários, para orar 
como Jesus, e fazer um arquivo com 
informações. 

• Realizar visitas em Seminários e Institutos da IPB 

• Conhecer e apoiar os Seminaristas no que for 
necessário, prestar homenagem quando 
oportuno. 



Lembrai-vos dos vossos
pastores, que vos falaram a
palavra de Deus, a fé dos
quais imitai, atentando para
a sua maneira de viver. (Hba sua maneira de viver. (Hb
13.7)

“Com toda Oração e súplica, orando em todo
tempo ... e também por mim; para que me seja
dada, no abrir da minha boca, a palavra, para
com intrepidez, fazer conhecido o mistério do
evangelho. “ (Ef 6. 18 e 19)



Salmo 122 - “Alegrei-me com os que 
me disseram: “Vamos à casa do 
Senhor!”.

Prezar pelo conhecimento da Doutrina Bíblica 
Presbiteriana - símbolos de Fé de nossa denominação 
– Confissão de Fé de Westminster , Catecismos  e o 
Manual Presbiteriano. Manual Presbiteriano. 
Honrar os líderes da nossa igreja- Pastores, Presbíteros, 
Diáconos e suas famílias, como também pastores jubilados 
e viúvas de pastores.   Abraçando o projeto: Cuidar de 
quem cuida! E outros projetos a nível de cada região. 

Cuidando em Especial da Esposa do Pastor

Cuidado com a Liderança 





2.Rogo a Evódia e rogo a Síntique pensem concordemente
no Senhor.
3. À ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as

Texto Bíblico: 
Filipenses 4, 2 - 7 

3. À ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as
auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho ,
também com Clemente e com os demais cooperadores
meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.



O Apostolo Paulo 
escrevendo a carta aos 

Filipenses

Faz um pedido, uma 
súplica importante, para 
duas senhoras, sendo 

Rogo a Evódia 

e 
duas senhoras, sendo 

uma de cada vez

“Pensem 

concordemente no 

Senhor”.

e 

Rogo a Síntique 



Não se sabe ao certo o real 

motivo

As duas estavam em desavença em
discórdia

Poderia prejudicar a obra da 
evangelização,  atrapalhar as 
orações, e conseqüentemente o 
crescimento e a unidade da crescimento e a unidade da 

igreja 

Nossas diferenças não podem 

atrapalhar a comunhão que 

temos com Deus e nossos 

irmãos 



A contribuição das mulheres na 
Igreja, desde os seus primórdios 

até os dias de hoje 

A Igreja de Filipos - LídiaLídiaLídiaLídia
EvódiaEvódiaEvódiaEvódia e e e e SíntiqueSíntiqueSíntiqueSíntique

E Hoje ? 
Quem são as mulheres ? 
e qual a contribuição, 
na igreja do Senhor  ?  

SAF



Quais tem sido os pontos de 

discórdia entre os irmãos(ãs) na 

igreja, ou na SAF ?



A discórdia  pode surgir por 
divergências  no grau:
de maturidade espiritual, 
de conhecimento, 
de capacidade de compreensão, 
às vezes de atitude. às vezes de atitude. 

É certo que muitas discórdias são 
por motivos rotineiros, e possíveis 
de serem resolvidos. 



Vivei, acima de tudo, por modo digno do
evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-
vos ou estando ausente, ouça no tocante a
vós outros, que estais firmes em um só
espírito, como uma só alma, lutando juntosespírito, como uma só alma, lutando juntos
pela fé evangélica. Fl 1.27

Completai a minha alegria, de modo que penseis a 
mesma cousa, tenhais o mesmo  amor, sejais unidos 
de alma, tendo o mesmo sentimento. Fl 2.2



2ª DIMENSÃO - FORTALECENDO A SAF –
SOCIEDADE AUXILIADORA FEMININA PARA 

ORAR COMO JESUS.

• Objetivos: 

• Reconhecer as Sociedades Internas da IPB 

como verdadeiras forças de Integração; como verdadeiras forças de Integração; 

Manter alinhada as estratégias de trabalho e 

as metas elaboradas entre todos os níveis do 

trabalho feminino.



Sugestões de Atividades 
• Conhecer e fazer conhecido o GTSI 

• Apoiar as demais sociedades internas da IPB - UPH, UMP, 
UPA, UCP 

• Trabalhar intensamente o Tema e Sub-Temas do 
Quadriênio; Valorizar os Símbolos e as marcas da SAF 

• Incentivar a organização e ou reativação SAFs

• Apoiar em Treinamentos • Apoiar em Treinamentos 

• Estimular a realização de Reuniões Criativas e Edificantes e 
desenvolver a agenda comemorativa 

• Monitoramento das Atividades Realizadas 

• Realizar uma Mostra Cultural por Federação ou Sinodal, 
envolvendo as SAFs, e outras atividades culturais. 

• Reativar atividades do Projeto Resgatando o Sentimento 
Nacionalista, com a “Semana da Pátria” para Cristo  



Manual Presbiteriano, Guia de

Trabalho das Sociedades Internas da

IPB, Site da CNSAFs, SAF em Revista,

Instrumentos Norteadores:Instrumentos Norteadores:Instrumentos Norteadores:Instrumentos Norteadores:

IPB, Site da CNSAFs, SAF em Revista,

Tema e Sub-Temas do Quadriênio,

Projetos e Estudos produzidos,

Calendário Comemorativo, Apostila

das Secretárias de Atividades, e

outros.





"E uma certa mulher chamada Lídia... nos 

ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração 

LÍDIA – Uma                          Ideal

ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração 

para que estivesse atenta ao que Paulo 

dizia" (Atos 16:14).



SALVA - Lídia, atenta às palavras de Paulo,

conheceu Jesus, o próprio Deus, que desceu

da Sua glória no céu, da Sua majestade para

lhe dar as boas novas do evangelho e

derramar o Seu precioso sangue e morrer

numa cruz para lhe salvar e dar a vida eterna.numa cruz para lhe salvar e dar a vida eterna.



SANTA – Era temente a Deus e queria 

conhecê-lo mais e mais. V.14

SÁBIA – era sábado e se encontrava a beira 

do rio, onde costumava fazer oração. V.13do rio, onde costumava fazer oração. V.13

SERVA – Servia a Deus; era 

comerciante,trabalhadora, priorizou 

trabalhar para o Senhor.  V. 14



SÓCIA - Cooperadora e hospitaleira – abriu as 

portas da sua casa para cooperar no trabalho do 

Senhor. Ponto de referencia para os lideres.

Agora, como uma mulher de Deus, e com um espírito Agora, como uma mulher de Deus, e com um espírito 

hospitaleiro, ofereceu e insistiu com o apóstolo para 

ele, juntamente com Lucas e Timóteo, se hospedar 

em sua casa.



Lídia descobriu que há algo maior e melhor do 

que tudo: conhecer ao Senhor Jesus e viver 

para Ele. Não é abandonar a vida, mas viver a 

vida para o louvor de Deus, do jeito que se 

alegra e que é o melhor para nós. Se Deus lhe 

tornou sensível ao evangelho, abra seu tornou sensível ao evangelho, abra seu 

coração para atender ao que a Palavra lhe diz.

Disposição e 

Decisão para Ajudar



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 

Sugestões de Atividades
Desenvolver as condições de crescimento como Desenvolver as condições de crescimento como 

pessoa, esposa, mãe,filha e mulher cristã 

Aumentar o número de Auxiliadoras que servem ao 

Senhor, incluindo no rol de Sócias das SAFs 

Compromisso da Sócia da SAF 

Homenagem a Sócia Bemérita 

Visitas 



Portanto, meus amados 
irmãos, sede firmes e 
constantes, sempre 

abundantes na obra do 
Senhor, sabendo que o vosso 
trabalho não é vão no Senhor. 

1 Co 15.58

A cada dia precisamos avaliar o estado espiritual da nossa
vida.

E perguntarmos estamos mais firmes na razão da nossa fé?
Na nossa carreira com Cristo estamos mais constantes e
abundantes em fazer a vontade de Deus na nossa vida ?

1 Co 15.58



Firmes Ser firme é conseguir superar 
as dificuldades que certamente 
aparecerão em nosso caminho 
para servir ao Senhor. 

Para que algo seja firme, 
precisa estar apoiado em 
algo mais firme ainda. algo mais firme ainda. 

“Passará o céu e a terra,

mas as minhas palavras
não passarão.” Mc 13:31)



Constantes 
Uma atividade que não cessa e que não diminui

É um progresso contínuo, como em Atos 16:5, onde se diz que “as

igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em

número” ou em 1Ts 4:10, em que Paulo destaca o amor fraternal
dos tessalonicenses para com os macedônios, “contudo, vosdos tessalonicenses para com os macedônios, “contudo, vos

exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais”. Quer dizer,
aquele que faz com firmeza e constância, será capaz de fazer
mais!



Abundantes 

Esta característica nos remete àquilo que vai 
além do necessário. 

Ser abundante é sempre fazer mais e melhor do 
que nos foi pedido, sem reclamar ou murmurar que nos foi pedido, sem reclamar ou murmurar 



Portanto, meus amados irmãos, 
sede firmes e constantes, sempre sede firmes e constantes, sempre 
abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que o vosso trabalho 
não é vão no Senhor. 1 Co 15.58



ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS











Sugestão para a execução do treinamento: 
Elaborar de um  programa de treinamento básico que poderá ser adequado a realidade 
local, utilizando o GTSI – Guia de Trabalho das Sociedades  Internas, distribuindo seu 
conteúdo em grupos para estudo.  
Tema: Organização do  Processo de Trabalho na SAF – Sociedade Auxiliadora 
Feminina. 
Organizar o conteúdo. 
Dividir em grupos e desenvolver os temas baseado nos artigos do GTSI - CAPÍTULO II da 
parte especifica, para posterior socialização em plenária.
1º grupo – SAF local e deveres e direitos das Sócias - Arts 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º -
2º grupo – Atribuições do plenário e organização administrativa - Arts  8º, 9º, 10º, 
11º, 12º -
3º grupo – Funções da Diretoria – Arts 13º,  14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 37º, 38º , 40º3º grupo – Funções da Diretoria – Arts 13º,  14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 37º, 38º , 40º
4º grupo – Secretárias de Atividades - Arts 20º até o 33 – (artigos a depender das 
secretarias existentes na SAF)
5º grupo – Departamentos da SAF  – Arts 34º , 35º e 36º -
Agendar o dia do treinamento,  preparar o material e local (com impressos do conteúdo, 
mimos, uma sacola, agenda, e outros materiais para a sócia). Fazer uma divulgação e 
mobilização para atingir todas as Sócias da SAF. Estabelecer um Facilitador para cada 
grupo ( para que possa se preparar com antecedência).   
Obs. Poderá utilizar outros temas para os treinamentos a depender da estrutura da 
SAF Local.  
Exemplos: Desenvolver o trabalho em Equipe

Aprimorar as habilidades de comunicação e outros 








