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Servindo com Integridade na Obra de Deus

 Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e

sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no

Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1Coríntios 15.58
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O Senhor deseja e espera que todo cristão tenha uma vida 

de serviço com dedicação e firmeza na realização de seu 

trabalho, pois a recompensa vem do próprio Deus, que 

convoca para tão grandiosa obra. 



 A Secretaria de causas apresenta a proposta de atividades

visando fortalecer a integração do trabalho feminino, em

especial a sócia da SAF, na realização da obra do Senhor

com integridade .

 O termo CAUSA - “é aquilo que faz com que uma coisa seja, exista

ou aconteça. O que é princípio, razão ou origem de alguma coisa;

motivo. Fato ou acontecimento”. “São sinônimos: Motivo, razão,

origem, princípio, fato, acontecimento, interesse, ação, demanda”.

 O apostolo Paulo na carta aos Efésios no Capítulo 3, utiliza esse termo

por duas vezes se colocando a disposição para orientar e especialmente

orar pelos seus irmãos, ... por essa causa me ponho de joelhos diante do

Pai (V. 14).
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Planejamento da Secretária de Causas  

1ª 
Dimensão

• Conhecendo  mais a IPB e orando como 
Jesus.

2ª 
Dimensão

• Fortalecendo a SAF – Sociedade Auxiliadora 
Feminina da Igreja, para orar como Jesus. 

3ª  
Dimensão

• Vivenciando intensamente uma Sócia da 
SAF e orando como Jesus 
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1ª 
Condição 

•CONHECIMENTO

2ª 
Condição 

•COMUNHÃO

3ª  
Condição •COMPROMISSO
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Na execução da obra de Deus com integridade,  algumas condições 

são necessárias, aqui apresentaremos apenas 03 destas condições, 

relacionadas a cada  dimensão.  



1.Conhecimento 

 A humanidade busca o conhecimento desde a sua criação.
Existe diversos tipos diferentes de conhecimento. O homem 
prudente  procede com conhecimento. 

 Colossenses 1.9-12

Os colossenses tinham constante necessidade da ajuda de Deus, devido
a conhecimentos falsos entre eles. Paulo afirma que eles deviam
receber do Espírito Santo que é a verdadeira origem do conhecimento.

 Ainda apresenta uma perspectiva positiva de vida cristã,
características que todo cristão deve esforçar-se para
manifestar, ( “frutificando em toda boa obra” – e crescendo
no pleno “conhecimento de Deus”. Perseverança,
longanimidade, alegria e gratidão.
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 Deus é a fonte do conhecimento. Quem tem falta de
conhecimento, pede a Deus para desenvolver esse desejo
positivo em sua preciosa vida.

 Podemos encontrar todo conhecimento necessário, usando os
recursos divinos para o nosso crescimento, lendo a bíblia,
orando uns pelo outros e por nós, e pelo reino de Deus,
participando dos trabalhos da Igreja e da SAF

 Assim, prossigamos em conhecer a nossa Igreja com suas 
doutrinas,  pois precisamos de muito preparo para desenvolver 
a grande obra do Senhor

 Tratar com zelo as causas da nossa igreja para que possamos de 
maneira correta  viver o evangelho de Cristo com integridade. 

1.Conhecimento 

Cconhecendo mais a IPB e orando como Jesus 
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 Fontes que podem ser utilizadas para adquirir conhecimento sobre a
igreja: o Manual Presbiteriano, Catecismo maior e menor, Confissão de
fé, História da igreja, Guia de Trabalho das Sociedades Internas da IPB
- GTSI, Sites (da IPB e da CNSAFs) SAF em Revista, Informativos com o
Tema e Sub-Temas do Quadriênio, e leituras de outros livros com
conteúdos relevantes para a edificação, crescimento e fortalecimento
da fé.

Atribuições:

 a) divulgar informações sobre os seminários e institutos bíblicos;

 b) promover estudos sobre Manual Presbiteriano;

 c) divulgar informações sobre pastores jubilados e viúvas de pastores,
e demonstrar manifestações de apreço, interesse e simpatia;

 d) incentivar a SAF a mostrar apreço pelo Pastor da Igreja Local e sua
família.
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Cconhecendo mais a IPB e orando como Jesus 



Destaque de Atividades Realizadas 

 Atualização da lista de Pastores Jubilados e Viúvas de pastores, com a

realização de homenagens – Sinodais, Federações e SAFs.

 Oração nominal pelos Pastores Jubilados e Viúvas de pastores, na

reunião de oração promovida pela CNSAFs, - SAFs Ora On-line na

madrugada, na plataforma, durante o mês de julho.

 08 de Setembro – Dia dos Seminários e Seminaristas - contato com os

10 seminários, que disponibilizaram a lista de alunos, que foi

elaborado um cronograma diário que foi inserido num bloco de

oração da reunião da SAFs ora on-line na madrugada durante todo o

mês,



 E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do

pão e nas orações. (Atos 2.42)

Os cristãos do primeiro século

com relação a comunhão, demonstravam que havia um esforço para amar,

compreender e ajudar uns aos outros.

2.Comunhão  

Fortalecendo a SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina da IPB ,

para orar  como Jesus 

A segunda condição necessária para realizar a obra de Deus com 
integridade

A comunhão entre os irmãos em Cristo é algo prioritário no

desenvolvimento da obra do Senhor Jesus.



 Ele deixou um outro mandamento: Que vos ameis uns aos outros;

como eu vos amei a vós, Nisto todos conhecerão que sois meus

discípulos, se vos amardes uns aos outros. (João 13:34,35) É desejo

que a igreja permaneça unida em comunhão.

 A comunhão entre os irmãos é demonstrada através do resultado

daquilo que aprendemos no estudo da Bíblia e conhecimento de Deus.

 Apesar das diversidades e diferentes opiniões e pensamentos, somos

exortadas pela palavra a não nos deixar levar por discussões, a fim de

mantermos a comunhão, investindo o tempo naquilo que edifica a

igreja de Cristo.
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2.Comunhão  

Fortalecendo a SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina da IPB ,

para orar  como Jesus 



 As Sociedades Internas da IPB representam verdadeiras forças de

integração que congregam seus sócios de acordo com os critérios de cada

grupo, e tem sido um precioso espaço para desenvolver esses momentos

de comunhão.

 Nós mulheres cristãs vivenciamos o nosso foco que é a comunhão unas

com as outras, pois Deus deseja façamos a sua obra com integridade.

Atribuições:

 promover estudos sobre GTSI – Guia do trabalho das Sociedades Internas

da IPB;

 incentivar as estratégias e as metas do trabalho feminino.

2.Comunhão  

Fortalecendo a SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina da IPB ,

para orar  como Jesus 



 O Compromisso com Deus é algo que precisamos demonstrar e 

viver ao longo da nossa caminhada cristã.

com a sua palavra, 

com a sua obra.  

Deus tem compromisso conosco de nos guiar, nos guardar, 

nos proteger, nos fortalecer, e nos suprir em todas as 

nossas necessidades.

Nosso compromisso com Deus EXIGE  

3.Compromisso  

A  terceira  condição necessária para realizar a obra de Deus com integridade



Nosso compromisso com Deus EXIGE  

 RENÚNCIA - Lucas 9. 23 diz: “Se alguém quer vir após mim, a si
mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me”.

 DISCIPLINA - na oração “ o dever de orar sempre e nunca
esmorecer”(Lc 18:1), Disciplina na meditação da palavra,” na minha
palavra medita de dia e de noite”, Disciplina da consagração,
Disciplina no enchimento do Espírito Santo, “enchei-vos do Espírito
Santo” (Ef 05:18);

 PERSEVERANÇA – precisamos vencer o cansaço, o desânimo, a
comodidade, e outras condições adversas que podem comprometer a
nossa perseverança.

 DEDICAÇÃO – com prioridade em servi-lo. (Lucas 9. 62) Ninguém que,
tendo posto a mão no arado, olha para trás é apto para o reino de
Deus.

 ESPONTANEIDADE - vontade de servir melhor (Cl 3.23) – “ Tudo que
fizerdes fazei-o de todo coração, como para o Senhor e não para
homens”



Algumas características da mulher cristã compromissada 

com o Senhor

 Empenha-se com o crescimento do reino de Deus,;

 Desejo de exercitar os dons que recebemos.

 Executa suas tarefas com destreza e não se queixa do tempo e do 

custo;

 São perseverantes não desistem diante da adversidade ou desânimo,  

vão até o fim;

 São humildes e totalmente dependentes de Deus; 

 Influenciam com atitudes que estimulem aos outros a serem 

comprometidas;

 Entendem que serem usadas por Deus é a maior recompensa.

Quem saí andando e chorando enquanto semeia, voltará

com júbilo, trazendo seus feixes. (Sl 126.6)



3.Compromisso

 Assim viver intensamente uma Sócia da SAF, orando como

Jesus, requer compromisso com Deus disposição para a oração

e estudo da palavra, procurando sempre conhecer a vontade do

Senhor e viver em integridade.

Atribuição:

Valorizar a Sócia, para desenvolver com alegria seus dons e talentos 

na obra do Senhor.



 Para servir ao Senhor com integridade precisamos

continuar na busca o conhecimento de Deus e da sua

obra, desfrutar da comunhão com Deus e com os irmãos e

viver o compromisso com Deus e no seu serviço,

permanecendo constantes mesmo diante das dificuldades,

para a glória do nosso Deus.
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Amém 

Noaci Madalena Cunha Loula  

Secretária de Causas da IPB e

Causas Locais da CNSAFs



1ª 
Dimensão

• Conhecendo  mais a IPB e orando como Jesus.

• CONHECIMENTO

2ª 
Dimensão

• Fortalecendo a SAF – Sociedade Auxiliadora 
Feminina da Igreja, para orar como Jesus.

• COMUNHÃO

3ª  
Dimensão

• Vivenciando intensamente uma Sócia da SAF e 
orando como Jesus 

• COMPROMISSO

Servindo com Integridade na Obra de Deus, 

executando as atribuições da Secretaria de Causas 



Referências: 

Bíblia de Estudos de Genebra, 2ª edição, Editora Cultura Cristã – SP 2009 

Apostila das Secretarias de Atividades CNSAFs – quadriênio 2018/2022

GTSI – Guia do Trabalho das Sociedades Internas da IPB

https://www.dicio.com.br/causa/

https://www.esbocosdesermoes.com/2013/01/compromisso-com-

deus.html


