
.



Secretária Executiva



;

Deus concedeu a cada uma de 
nós uma história única.  



;

O que DEUS QUER FAZER em você

e através você, na HISTÓRIA, COMO                

Secretária Executiva? 



“Quando temos uma vida de 
oração, ficamos mais conscientes 

e participamos da história que 
Deus está escrevendo em nossas 

vidas.”

Paul Miller em seu livro “O poder de uma vida de oração”



;
Que é fazer algo na história além do que 

simplesmente existir (ser secretária executiva)? 

- fazer diferença positiva na vida do outro. 



;
Não podemos pensar que tudo se resume na parte 

técnica de nosso cargo ou função, mas é uma 
oportunidade de um servir a Deus de forma 

particular, COM JESUS!



;

Precisamos entender que é preciso ir além ... 

Servindo a Jesus que “entrou por nós” diante de 
Deus. (Hb 6.20)

- Eclesiastes 5.16 “...que proveito lhe vem de haver 
trabalhado para o vento? ”



;

Nossas perspectivas demonstram 

que - estamos amando e servindo 

com alegria? 



1. Ter a percepção das 

oportunidades no cargo que 

exercemos 



“ ... faz o que a ocasião te 
pedir ... Deus é contigo.”     

I Sm 10.17



2. Ações adequadas quanto 

nossas atribuições 



Dedicação

proceder como os 
cantores no Templo -

“... se dedicavam à sua 
própria tarefa” I Cr 9.33





Qualquer que seja a tarefa:

Pensar 

Planejar

Organizar



;

SUBMISSÃO

“O ensino bíblico sobre a submissão não pretende

estabelecer uma hierarquia de relações, mas

cultivar uma atitude íntima de honra para com os

demais” Richard Foster



Prontidão

prontidão em servir 

“Jesus quer nossa prontidão e não 
exaustão”



;

O que faz a Secretária Executiva?

APOIA A TODOS!!!



“ ... Exerciam o seu ministério de acordo com as 
normas ...”  I Crônica 6. 32 

O QUE DEVEMOS 

OBSERVAR NO 
GUIA

tudo



Secretária Executiva

AMA E SERVIR COM ALEGRIA



Por mais inadequados que possamos nos 
sentir, ELE nos permitirá levar a cabo as 

tarefas que ELE nos dá. Aleluia! 



;Muitas vezes ...

pensamos que se resume em fazer apenas, 
correspondência, convocações, ...



;

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Precisamos entender que estamos neste cargo, 
neste tempo, neste momento – como um meio 

para cumprirmos a nossa vocação, nosso 
propósito. 



;
Tem clareza do propósito de 

Deus para sua vida?

Precisamos entender como amar e servir como 
SECRETÁRIA EXECUTIVA



;
O amar e servir como SECRETÁRIA 

EXECUTIVA é decorrente de 

alguns  privilégios:



;

1. De ser Alcançadas por Jesus
2. Usufruir da benção de uma vida de intimidade com 
Jesus
3. De poder estar em oração 
4. Benefícios do conhecimento bíblico.



;
Secretárias Executivas 

Temos que usar de sabedoria 
e discernimento para 
desenvolver nossas 

atribuições 



Texto Base: Mateus 6.13

Faz parte ainda da Secretaria 
Executiva



;Ângulo da paz

Paralaxe – para ver conforme o ângulo da paz –
mais com Deus – “pois nele viemos, nos movemos 

e existimos” Atos 17.28 



;.
• QUE ao estar nesta secretaria possamos olhar com 

os olhos do coração o que estamos fazendo, 
OLHAR COMO OS OLHOS DE CRISTO. 

• I Pedro 4.10 “Sejam bons administradores dos 
diferentes dons que receberam de Deus. Que cada 
um use o seu próprio dom para o bem dos 
outros!” 



•Que possamos ser como Mordecai (Ester 10.3) 
“Ele fez tudo o que pôde pelo bem-estar do seu povo e pelo 

progresso de sua raça. ”  

•QUE POSSAMOS FAZER TUDO QUE É POSSÍVEL 
PELO BEM ESTAR DE NOSSA SOCIEDADE – SAF –
E PARA O PROGRESSO DE NOSSA AMADA IGREJA 

– IPB – E REINO DE DEUS.



:

• Trabalhar com a Sociedade 

Interna/Federação/Sinodal e não
para a Sociedade 

Interna/Federação/Sinodal



“Dá-me graça [ Ó Senhor] para 
fazer o que ordenas, e ordena-me 
a fazer o que tu queres! Ó santo, 
Deus (...). quando os seus 
mandamentos são obedecidos, é 
do Senhor que recebemos o poder 
de obedecê-los. ”

Confissões de Agostinho



Tenhamos no coração e na mente de que o alvo foi 
obter  vitória significativa para o senhor. Aleluia!



“Se dispõe a avançar por 
fé nos PROJETOS  de 

DEUS!!”



Deus abençoe a todos!

Usufrua dos momentos preciosos 
que Deus lhe concede!

Elaborado por: 
Sudonita T. A. Wing

Secretária Executiva da CNSAFs.
Quadriênio 2018 - 2022
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