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A nova vida

“Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias

de Deus, que apresenteis o vosso corpo

por sacrifício vivo, santo e agradável a

Deus, que é o vosso culto racional. E não

vos conformeis com este século, mas

transformai-vos pela renovação da vossa

mente, para que experimenteis qual seja a

boa, agradável e perfeita vontade de

Deus.”

Rm 12.1-2



Como experimentar a vontade de Deus 

dentro da Secretaria de Espiritualidade?

Colocando em prática o Projeto deste 

quadriênio:

“VIVENDO NA ORAÇÃO”

Tradução do Tema do Quadriênio:

Orai sem cessar. 1Ts 5.17



Desenvolva o tema do quadriênio

“Orai sem cessar”



O Projeto “Vivendo na Oração” trabalha dentro 

da proposta do tema e subtemas do quadriênio, 

contemplando todas as áreas de sua vivência:

Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos e jejuando ...

 I – por sua vida buscando uma intimidade com Deus e uma vida piedosa aos pés do 
Nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo;

 II – por sua família e pelo seu lar;

 III – pelo Brasil e pelos governantes, a fim de que tenhamos paz;

 IV – pela IPB, Concílios, Instituições, Sociedades Internas, pastores, missionários, obreiros, 
evangelistas e suas famílias, a fim de que continuem firmes e fiéis a Palavra do Senhor e a 
sua vocação missionária dentro da grande Obra na Grande Comissão na Igreja 
Presbiteriana do Brasil;

 V – Pelos irmãos e empenhando-se na busca da unidade e da paz;

 VI- pelos que sofrem, os cansados e doentes, os enlutados e oprimidos, os discriminados, 
injustiçados, e menos favorecidos, exercitando sobre os mesmos as ações de misericórdia.

 Pelos campos missionários, nos associando aos missionários, para auxiliar a IPB nos projetos 
de pregação do Evangelho no Brasil e no Mundo.



Experimentando a vontade de Deus, 

desenvolvendo vida de oração



Vivência do Projeto ANA

 “Momento ANA” em todas as reuniões

 Disk ANA

 “Momento ANA” nos Cultos promovidos pela SAF

Caminhadas

Orações em praças públicas

 Vigílias  

Qualquer outra atividade que promova a oração das 
mães



Sala de oração do 

Projeto ANA

Coloque dentro do

vaso a sua oração

Escreva no caderno

suas impressões sobre o

Projeto ANA

Orai sem cessar

Mães orando, Deus

agindo

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

http://mensagembiblicadiaria.blogspot.com/2014/01/tempo-do-fim-tempo-de-restauracao-e.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/




Momento A Sós com Deus

 Dentro da sua devocional – Você e Deus

* separa-se um momento especial depois de uma breve 

meditação, para silenciarmos na presença de Deus sobre mim, minha 

família, e outros temas.

 Com as mulheres da igreja

* separar uma manhã de sábado, as mulheres podem estar em 

jejum, faz-se uma meditação propícia ao objetivo, a dirigente entrega 

algumas perguntas sobre o que foi lido e sua prática em nossas vidas. 

Medita-se e escreve-se o que Deus falou conosco a respeito.

 Encontro específico com palestra

* Fazer uma palestra com tema que leve a meditação, com 
perguntas dentro do tema com texto específico. Separa-se (a sós 

com Deus), volta para o grande grupo, comenta-se o que foi 

meditado. Pode dar oportunidade para algumas falarem sobre a 

experiência.



Orai sem cessar, como 

oraria Jesus, intercedendo, 
orando de joelhos e 

jejuando:

 MOTIVOS DE ORAÇÃO

 * Por sua vida

 * Por sua família e seu lar

 * Pelo Brasil e por nossos

governantes

 * Pela IPB

 * Pelas eleições na

Federação

 * Pelas eleições na SAF





Relógio Regional de 

Oração

Motivos de Oração:

Brasil

 IPB

Família e eu

Sociedades internas

(UCP, UPA, UMP e UPH)

SAF – trabalho feminino





Datas comemorativas da
SAF/IPB

Oração

1ª semana de Janeiro –

Semana Mundial de

Oração

É uma ótima oportunidade para unir o

corpo de Cristo em oração.

Converse com o Conselho de sua igreja e

planeje essa semana com reuniões de

oração envolvendo toda a igreja.



Dia de Oração das SAFs do Brasil
1ª sexta-feira de março



Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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Outras formas de experimentar a 

vontade de Deus 

 Jejum: jejuar é alimentar o espírito, demonstrar que o alimento é 

bom, mas Deus é melhor (Mt 4.4; Jo 4.32).  Sempre que puder 

associe oração e jejum.

 Vigílias: promover vigílias ou mini vigílias com o intuito de orar, ler 

e meditar na Palavra, e louvar a Deus. Em Marcos 14.38, quando 
Jesus diz: “Vigiai e orai”, a palavra tem o significado de montar 

guarda.

Oração da madrugada: o hábito de orar de madrugada é do 

próprio Jesus (Mc 1.35).

Grupos de mães de oração: grupo de WhatsApp das 

Secretárias de Espiritualidade das Sinodais, onde encaminhamos 

para todo o país os pedidos de oração formando uma rede de 

oração, a nível Brasil.





Experimentando a vontade de Deus através 
da vida de estudo da Palavra de Deus

 Devocionais individuais

A leitura e meditação da Palavra de Deus
é um mandamento divino (Dt 6.2), necessário
e indispensável para o nosso crescimento
espiritual (EF 4.15).

 Cultos de Doutrina e Oração na Igreja

Fortalecem o nosso coração, o gosto
pelos momentos devocionais com Deus,
promovendo o nosso crescimento espiritual,
intimidade com Deus e conhecimento da fé
que professamos.



Experimentando a 
vontade de Deus 
através de Sessões de 
Cinema

Quarto de Guerra

O fazendeiro e Deus 

 Deus não está morto

Corajosos

O Encontro Perfeito

 Vencendo Gigantes

 A Virada
Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND
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Experimentando a vontade de Deus 

através da Leitura de Livros

 A oração muda as coisas – R. C. Sproul

 A mais sublime oração – Robério Odair

Basílio de Azevedo – Livraria Cultura Cristã

 Oração, a Chave para uma Vida de 

Poder – Edição de Bolso – Rev. Hernandes

Dias Lopes – Editora Hagnos

 Oração e a vida cristã – John Knox e João 

Calvino – Editora Vida

 Oração e o Exercício Contínuo da Fé –

João Calvino (Autor), Carlos Caldas 

(Tradutor) – Editora Vida





Experimentando a 
vontade de Deus 
através da vivência do 
Culto Doméstico

 Nossa vida deve ser um 

culto constante a Deus.

 Começamos a cultuar a 

Deus em nossa casa, 

com a nossa família.

 Em dias de 

relacionamentos tão

conturbados, devemos

ressaltar a importância

do Culto Doméstico.



Experimentando a 
vontade de Deus na 
Escola Dominical

 Campanha “Sócia da SAF 

= Aluna da ED

 Sócia da SAF e 

colaboradora da ED ou no 

Departamento Infantil

 Convidar crianças ao redor

da Igreja, em nosso bairro, 

de parentes não crentes, 

para a ED

 Dê exemplo!



Auxiliadora das auxiliadoras



Concluindo...

 Que o Senhor nos ajude neste 
quadriênio, para que possamos 

“Vivendo na Oração”, experimentarmos a 
vontade de Deus, onde quer que 
estejamos, através de nosso testemunho de 
vida, buscando uma vida piedosa e santa 
diante de Deus. 

Orando sem cessar,

Leila Judite dos Santos Reis

Secretária de Espiritualidade   

da CNSAFs

Quadriênio 2018/2022


