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Ser espelho como líder
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24.15 e 31

◦Liderar como espelho



Sendo espelho como líder



Para que serve o espelho?

O espelho é um aparato que

usamos no dia a dia, cuja característica

mais especial é a capacidade de
reflexão.



Façamos o homem à nossa imagem

26 também disse Deus: Façamos o homem à nossa
imagem, conforme a nossa semelhança; tenha ele
domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos
céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e
sobre todos os répteis que rastejam pela terra.

27 criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à
imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou.
(Gn 1.26-27)



Refletir, espelhar e representar Deus

O homem foi criado para refletir, espelhar e
representar Deus. Nossos primeiros pais foram
criados para refletir as qualidades que haviam em
Deus, e isto em perfeita obediência.

(A Imagem de Deus - A Integridade Original da 
Natureza Humana - Por Rev. Gildásio Reis)



Conforme a imagem de Deus

e vos revestistes do novo homem que se
refaz para o pleno conhecimento,
segundo a imagem Daquele que o
criou;(Cl 3:10)



SOMOS CARTA DE CRISTO

2 vós sois a nossa carta, escrita em nosso

coração, conhecida e lida por todos os homens,

3 estando já manifestos como carta de Cristo,

produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta,
mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de
pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações.

4 e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança
em Deus; (2 Co 3.2-4)



Espelhar a glória do Senhor

E todos nós, com o rosto desvendado,
contemplando, como por espelho, a glória do
Senhor, somos transformados, de glória em glória,
na sua própria imagem, como pelo Senhor, o
Espírito. (2 Co 3.18)



Refletir a glória de Deus

Deus nos comparou com espelhos, porque
está à procura de pessoas que reflitam a
glória dEle nesta terra. Ele quer usar as
nossas vidas como instrumento para fazer
maravilhas e testemunhar a respeito de Cristo
para este mundo!



Somos espelhos do nosso 
Deus



Quem devemos espelhar?



Cristo

Devemos espelhar



Sendo espelho como líder

- Espelho na liderança como

mãe





Elas olham para nós



Eles olham para nós



Eles olham para nós



Sendo espelho como líder

- Espelho na liderança enquanto
profissional em sua sociedade



Cristo

Devemos espelhar



A sociedade olha para nós



A SAF precisa de líderes 

Líderes benfazejas

Líderes servas

Líderes de visão

Líderes bondosas



A sociedade espera em nós



A SAF precisa de líderes

Líderes cuidadosas, 
corajosas, obedientes, 

sábias e confiáveis



Sendo espelho como líder

- Espelho na liderança do Trabalho

Feminino da IPB, na SAF



Cristo

Devemos espelhar



Elas também olham para nós



Eles também olham para nós



Liderar a SAF 
Requer ter 

consciência das 
razões e obrigações



Para liderar a SAF - Sendo espelho 

- Ser uma mulher de Deus,

uma mulher de oração



A SAF precisa de líderes

Líderes piedosas, mulheres de 
oração, consagradas



A SAF precisa de líderes



Primar pela 

Identidade IPB

Ser espelho como líder



Uma mulher PRESBITERIANA



Liderar a SAF - Sendo espelho como
líder

- Preservar a identidade da Igreja - IPB

- Modernizar o trabalho, mas preservando a 
essência, as bases, a cultura, a fundamentação,  
a motivação que a originou.

- Aperfeiçoar o trabalho, mas mantendo os 
objetivos, trabalhar o tema e subtemas. 



Auxiliadoras

na Igreja, há

135 anos nos 160 anos do 
presbiterianismo

Ser espelho como líder





Ser SAF/IPB



Ser SAF é ser Auxiliadora
do Senhor

Jesus, na IPB



Liderar a SAF  - Sendo espelho como 
líder

- Preparar outras líderes que se disponham a 
preservar a identidade da IPB e os objetivos SAF.

- Manter os marcos antigos, as boas decisões 
aprovadas pelas líderes à época, que visaram 
estruturar o trabalho.

- Respeitar a liderança, a hierarquia e a forma de 
ser da IPB e das Sociedades Internas.

-



A SAF precisa de líderes

Líderes preservadoras da
identidade da IPB, das Sociedades
Internas e de marcos antigos.
Líderes organizadas, pontuais e
aglutinadoras.



Liderar a SAF  - Sendo espelho como 
líder

- Preparar-se e preparar a liderança para as mudanças a
fim de acompanhar os tempos, mas preservando a
identidade, a missão, a visão da IPB e das Sis.

- Buscar a excelência no serviço/SAF, mas caminhando
junto com as demais irmãs, socializando conhecimentos,
ensinando, treinando, repartindo e multiplicando.

- Preservar a Sã Doutrina, e estando prontas para defender
a razão da nossa fé.

- Considerar as líderes que nos antecederam, e que
construíram com maestria e excelência, a história da SAF.



A SAF PRECISA DE LÍDERES QUE 
SEJAM ESPELHO



Para todas

as mulheres da IPB

A SAF





Abrir espaço para a nova liderança 



SAF é 
para 

Mães 
&
Filhas



SAF é 
para 

Mães 
&
Filhas



SAF é 
para 

Mães 
&
Filhas



SAF é 
para 

Mães 
&
Filhas



A SAF precisa de líderes 

Líderes benfazejas

Líderes servas

Líderes de visão

Líderes bondosas



Primar pelo 

reconhecimento

Ser espelho como líder



Preservar o carinho e a honra 



Preservar o carinho e a honra 



Preservar o carinho e a honra 







A quem honra
honra



Primar pela 
Identidade

SAF - IPB

Ser espelho como líder



Liderar a SAF  - Sendo espelho como líder

- Zelar pela SAF, pela liderança e pela representação
dos Concílios no meio do Trabalho Feminino.

- Buscar a sobrevivência da SAF e a superação de
seus problemas, mas como presbiterianas, temas de
encontros e congressos presbiterianos, identificados
como SAF/IPB.

- Preservar os símbolos da SAF: Hino oficial, bandeira,
Moto, Lema, Tema, Hino do quadriênio e Projetos.



A SAF precisa de líderes

Líderes instrumentos de 
Deus, altruístas, 

profundamente tementes a 
Deus



Primar por 
servir com 
Excelência

Ser espelho como líder



Praticar a matemática da excelência

Somar tudo que for bom na busca do aperfeiçoamento, da 
unidade, da paz e no aperfeiçoamento do amor fraterno.

Diminuir a exposição nas mídias, a quantidade de 
atividades no Trabalho, liberando assim as irmãs para as 
atividades locais junto a suas Igrejas, Visitar as SAFs ajudando-
as a superar as dificuldades...

Multiplicar os esforços para realizar o melhor para Deus e 
para os irmãos, as horas de oração, de leitura da Bíblia, 
de louvor e adoração, as alegrias.



Praticar a matemática da excelência

Dividir com todas, as alegrias, os bons resultados, as 
boas oportunidades, as boas ideias, o conhecimento.

Zerar as indisposições, a maledicência, a 
inclusão do que não é presbiteriano, a 
desobediência, o pensar contra, o fazer contra, o 
preparar armadilhas, a rebeldia, a liderança 
paralela, a competição, enfim, tudo que prejudica 
o crescimento do reino de Deus. 



Ser espelho como líder, requer 
assumir sua identidade, SAF/IPB



A SAF tem o seu  jeito ser, e 
preservar esse jeito, é 

indispensável !



Identificar-se como SAF



Tema do Quadriênio



Hino oficial da SAF

Aspiração feminina 

HNC Nº 325



Lema da SAF

Sê tú uma bênção



Moto da SAF 
Sejamos 
Verdadeiras Auxiliadoras

Irrepreensíveis na Conduta

Incansáveis na Luta 

Firmes na Fé

Vitoriosas por Cristo Jesus 



Hino oficial do Quadriênio

Comunhão preciosa
HNC Nº 128



Mães de oração



Intercessoras 





Vigilância 24 hs



Coração missionário 



Coração misericordioso



A SAF precisa de líderes 

Líderes humildes

Líderes respeitosas

Líderes misericordiosas

Líderes amorosas



Ser espelho como líder, requer

Ter alta percepção

do valor das

SAFs



Vislumbrar na SAF

mulheres preciosas, 

Valorosas e tementes

a Deus

Ser espelho como líder



A SAF é 



Graciosidade



Alegria



Criatividade



Igualdade deveres e direitos 



Solidariedade



Lugar de Visão de águia



Viver com Simplicidade



Fazer tudo 
com 
Qualidade



Carinho e dedicação



Altruísmo



Polivalênvia
Oração

Alegria

Auxílio

Presença

Apoio

Contribuição

Reconhecimento

União

Unidade

Amor



Força para sobrevivência



Cuidar de quem cuida



Sensibilidade



Solidariedade 



A SAF precisa de líderes 

Líderes restauradoras de pontes

Líderes leais para com suas líderes

Líderes justas

Líderes amigas, mais que irmãs



Ser espelho como líder
Requer 

Reconhecer que as SAFs trabalham para
o Rei, o Senhor Jesus Cristo.

Elas fazem para o Senhor da Igreja,
elas zelam pela obra de Deus, elas são as
servas e discípulas do Senhor Jesus.



A SAF PRECISA DE LÍDERES QUE 
SEJAM ESPELHO



A SAF precisa de líderes

Líderes preparadoras de outras
líderes, aperfeiçoadoras e
ponderadoras de suas decisões



Líderes que façam as coisas,
desenvolvam os projetos e
destinem as entregas, para
glorificar a Deus em
Cristo Jesus, liderando a SAF,
Sendo espelho como líder.



Líderes que amem a Jesus 
acima de suas vidas



Cristo

Líderes que espelhem



Ser espelho como líder, é
o grande desafio para quem
deseja ser líder, segundo o coração
de Deus, espelhando Cristo, na sua
vida, inclusive em todas as instâncias
do Trabalho Feminino da
IPB: SAF



Orai sem cessar 

Sendo espelho como líder
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