
 

Projeto SAF #safmissõesnaweb 
 

Caixa Missionária Virtual: 
Objetivo: Levar apoio e motivação aos missionários; 
Desenvolvimento: Cada SAF ficara responsável de enviar um e-mail de 
encorajamento com uma foto da SAF, para o Missionário Filho de 
Oração, de acordo com a possibilidade de cada SAF enviar um mimo 
ou uma oferta missionária.   
Cada Sinodal: 

1. Organizar o Mural Missionário Virtual da Sinodal;  
2. Promover uma Reunião Missionária Especial on-line com a 

participação do Missionário Filho de Oração da sua Sinodal, o 
que também pode ser realizada em nível de Federação;   

3. Manter atualizado os pedidos de oração dos Missionários e 
repassar para as Federações e as Federações para as SAFs; 

4. Organizar a Jornada Missionária de Oração: 31 dias de Oração 
por Missões-AGOSTO/2020; 

5. Realizar Reunião de Oração Missionária a nível Sinodal; 
6. Incentivar a leitura das correspondências recebidas dos 

Missionários Filhos de Oração, incluindo as correspondências, que já 
estão no site da SAF; 

7. Divulgar notícias missionárias da SAF EM REVISTA, das 
Revistas Alcance - da APMT e Novos Rumos - da JMN/IPB bem 
como de livros sobre missões e biografias de mulheres 
Missionárias;    

8. Organizar uma Gincana Missionária on-line na Sinodal, 

sugestão de Tema: Mulheres Missionárias Protestantes no Brasil;   
9. Incentivar as irmãs a assistirem filmes com conteúdo 

Missionário; 
10. Incentivar as Ofertas Missionárias; 

MISSÕES 

 

Estou tornando a mensagem do Evangelho conhecida? 
 

“E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para 
testemunho a todas as nações. Então virá o fim”. Mateus 24.14 

Fazer bom uso das novas tecnologias para pregação do evangelho 
nas redes sociais; 
Ações Sugeridas:  

1. Anunciar o Evangelho através de ligações telefônicas;  
2. Convidar parentes e amigos para participarem das lives e 

dos Cultos on-line; 
3. Gravar vídeo ou áudio com uma mensagem evangelística 

e enviar as pessoas a fim de evangelizá-las; 
4. Usar as redes sociais para enviar mensagens escritas, 

versículos e vídeos com conteúdo Bíblico de acordo com a 
Sã Doutrina; 

5.  Manter a distribuição de folhetos e literatura cristã em 
diversos lugares onde for possível, nos hospitais, Postos 
de Saúde no comércio etc; 

6. Distribuição de Kits de Evangelização nos hospitais, nas 
UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) e nos Postos de saúde; 

7. Organizar no dia 12 de agosto o Dia de Evangelização, 
cada sócia ficará responsável:  

 Por ligar para uma pessoa com o objetivo de 
anunciar o evangelho; 

 Enviar    aos familiares, amigos, vizinhos, 
colegas de trabalho o áudio ou vídeo que cada 
sócia da SAF gravou com uma mensagem 
evangelística; 

 Postar nas redes sociais versículos e mensagens 
evangelística; 

 
“Que Deus nos dê graça para sermos referência de um povo que conhece a 

Deus e vive para sua Gloria”. Reverendo Hernandes Dias Lopes   

 

EVANGELIZAÇÃO 


