IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs

QUADRIÊNIO 2022-2026

TEMA DO QUADRIÊNIO
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor; estes três; porém o
maior destes é o AMOR”. (1 Co 13:13)

SECRETARIA DE CAUSAS DA IPB E CAUSAS LOCAIS CNSAFs

SUBTEMAS DO QUADRIÊNIO 2022-2026
PARA A VIVÊNCIA DO PROJETO
4 - Amar os irmãos, como Jesus, evidenciando o amor de Deus nos relacionamentos
com os irmãos na Igreja, inclusive com as irmãs que labutam juntas, na SAF, em todas
as esferas.
5 - Amar a Igreja e a sua liderança, como Jesus, evidenciando o amor de Deus, nos
relacionamentos com todas as autoridades eclesiásticas, em todos os âmbitos da Igreja.

Plano de Trabalho
Atribuições da Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais
Art. 29 – A Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais têm como atribuições:
a) divulgar informações sobre os seminários e institutos bíblicos (professores e
alunos), promover campanhas, orações e comemorar os dias dedicados a eles;
b) promover estudos sobre Manual Presbiteriano e sobre o Guia do Trabalho
Feminino;
c) divulgar informações sobre pastores jubilados e viúvas de pastores, e incentivar
visitas e correspondências, bem como outras manifestações de constante apreço,
interesse e simpatia;
d) incentivar a SAF a mostrar apreço pelo Pastor da Igreja Local e sua família;
e) festejar as principais datas constantes do calendário e comemorar datas cívico
religiosas;
f) visitar as sócias afastadas.

PROJETO: AMOR QUE TRANSBORDA
E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para
com todos, como também nós para convosco. (1Ts 3:12)

INTRODUÇÃO
A Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais têm em suas atribuições a oportunidade
de desenvolver atividades específicas no âmbito do Trabalho Feminino da Igreja
Presbiteriana do Brasil voltadas para a sua liderança e igreja local. Em consonância com
o tema deste quadriênio apresentamos o projeto Amor que Transborda no desejo
de viver intensamente até transbordar o amor entre os irmãos da fé de forma a atingir
a outros ao nosso redor.
Em busca de uma vida piedosa e consagrada rogamos ao Senhor por um revestimento
especial do Espírito Santo, especialmente através das virtudes da fé, esperança e do

amor, sabendo que o amor é a maior de todos, derramando esse amor e espalhando
para alcançar a todos que possamos alcançar dentro das atribuições propostas.
Nesta dádiva de servir neste trabalho da SAF, alcançando a igreja local usaremos a
inspiração para o projeto no tema do quadriênio no contexto do mandamento que
diz: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. (Jo 15.12)
E para viabilizar a sua execução é preciso desenvolver essas três condições
essenciais: Orar, Planejar e Agir, pois há muito que fazer para atender as
atribuições desta secretaria. Assim contamos com a fé operosa que traduz em ação, a
esperança em Cristo Jesus que nos assegura a vida eterna e o grande Amor que é o
principal dos mandamentos: Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração (Mt
22.37), chegando ao ponto de transbordar no Amor, a fim de alcançar as pessoas com
as quais convivemos, compreendendo que aqueles que transbordam permaneçam
abundando desse amor na fonte que é Cristo Jesus.

OBJETIVO
Esse projeto tem o objetivo de desenvolver as atividades propostas nesta secretaria
transbordando do amor de Deus nos relacionamentos, no cuidado e na alegria,
alcançando as famílias, os irmãos em Cristo especialmente as mulheres da igreja, a
liderança eclesiástica, as sociedades internas da IPB e a sociedade na qual a SAF está
inserida, unidas no amor a Deus e uns para com os outros.

PROJETO

Desta forma o projeto será desenvolvido em três grandes áreas que envolvem todas as
suas atribuições (Fp 2:1-2)
1 - Amor que Transborda nos Relacionamentos – Todo cristão precisa estar
unido a Cristo por meio da fé e do amor e que em especial a mulher cristã receba
encorajamento tanto do amor de Cristo quanto do amor por Cristo, para que
possamos desfrutar de um perfeito relacionamento que é a maravilhosa obra do
Espírito entre nós.
2 - Amor que Transborda no Cuidado – O cuidado é uma demonstração de
atenção e implica em ajudar outros com afetos e misericórdia que tem sua fonte em
Deus. A Mulher cristã expressa essas atitudes por transbordar na maior de todas as
qualidades que é o Amor.
3 - Amor que Transborda na Alegria – “Completai a minha alegria, de modo que
pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo

sentimento” (Fp 2.2). Por meio do amor e da união entre as mulheres da igreja, a SAF
em todas as suas atribuições estará sempre desfrutando de muitas alegrias.
O Amor quando transborda é como uma onda que vai inundando toda a realização de
tão grande e valoroso trabalho, aperfeiçoando os nossos relacionamentos nos
envolvendo no desejo do cuidado fraterno e proporcionando a cada mulher uma vida
de alegria na presença do Senhor.
Vivenciar o amor de Deus através dos relacionamentos, do cuidado e na alegria nos
permitira transbordar com a família, com os irmãos, com a liderança eclesiástica, e na
sociedade desenvolvendo as atribuições desta secretaria de atividades.

COMO DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CAUSAS
LOCAIS E DA IPB
Baseado no exposto destaca-se que o êxito para esse trabalho requer a unidade dos
pares envolvidas em todos os âmbitos e que deverão elaborar os planejamentos sob a
orientação das diretorias para que tornem uma ferramenta possível de ser executada
visando colaborar e promover meios juntamente com as SAFs para a realização do
Trabalho Feminino da IPB.
As secretárias de Causas devem ser dinâmicas, interessadas, curiosas, procurando e
divulgando entre as sócias, assuntos de interesse dentro da secretaria, buscando
crescer na fé, esperança e transbordando no amor.
A Sócia transborda em Amor para a execução das atribuições, portanto precisa de
orientação e instrução no que tem a realizar. Considerando a grandeza deste trabalho
apresentamos os seguintes instrumentos como norteadores para o planejamento: GTSI
(Guia do Trabalho das Sociedades Internas da IPB), SAF em Revista, site da SAF e site
da IPB, projeto da secretária, calendário oficial de comemorações e outros como livros
edificantes e materiais da igreja local, que ajudarão no desenvolvimento das atividades. .
Outro fator contributivo para o alcance no êxito e viabilidade deste projeto consta da
experiência e disposição de muitas irmãs neste extenso País, que já vem vivenciando
essas atividades, isso fortalecerá o trabalho.

Sugestões de atividades para o desenvolvimento de cada atribuição:

TRANSBORDANDO EM AMOR NOS RELACIONAMENTOS, NO
CUIDADO E NA ALEGRIA:

1 - Amor que transborda no cuidado e na alegria em acolher em oração os
seminaristas e os alunos dos institutos.
a) divulgar informações sobre os seminários e institutos bíblicos (professores e alunos),
promover campanhas, orações e comemorar os dias dedicados a eles;
O Seminário é mais que uma instituição educacional dedicada à formação de seus
candidatos ao cargo de ministro do evangelho, é um local de desafios, abnegação e
renúncia, no preparo de homens vocacionados para pastorear o rebanho do Senhor. A
IPB dispõe de 10 seminários (incluindo 02 que funciona como extensão).
1. Seminário Teológico Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição (São Paulo)
2. Seminário Presbiteriano do Sul (Campinas /SP)
3. Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Ashbel Green Simonton (Rio de
Janeiro)
4. Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Denoel Nicodemos Eller (Belo
Horizonte)
5. Seminário Presbiteriano Brasil Central (Goiânia)
6. Seminário Teológico Presbiteriano de Brasília (Brasília)
7. Seminário Teológico Presbiteriano do Norte (Recife)
8. Seminário Teológico do Nordeste (Teresina)
9. Seminário Presbiteriano Brasil Central (Extensão em Manaus)
10. Seminário Presbiteriano Brasil Central (Extensão em Rondônia - JI-Paraná)
INSTITUTOS BÍBLICOS
1. Instituto Presbiteriano Mackenzie
2. Instituto Presbiteriano Gammon – Lavras /MG
3. Instituto Bíblico Eduardo Lane – Patrocínio/ MG
4. Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper - SP
5. Instituto Cristão de Castro – Paraná
6. Instituto Bíblico do Norte – Garanhuns/ PE
7. Instituto Bíblico Rev. Augusto Araújo – Cuiabá

Atividades sugeridas:
Fazer divulgação dos seminários e institutos bíblicos nos espaços das SAFs, Federações
e Sinodais, entre os grupos das redes sociais, em boletins e outras formas de registrar
e compartilhar informações que estão disponibilizadas nos sites dos Seminários e
Institutos Bíblicos e também no site da IPB. (Ver ao final)
Quanto aos Seminaristas e alunos dos Institutos Bíblicos segue sugestões para
desenvolver estratégias para acolhimento que pode ser através do mini Projeto

2 - Amor que transborda nos relacionamentos e na alegria vivenciando as
atividades das SAFs e especialmente com as Sócias
b) promover estudos sobre Manual Presbiteriano e sobre o Guia do Trabalho Feminino;
Para atender essas atribuições pode-se vivenciar em abundância o amor transbordando
nos relacionamentos e na alegria. Oportunidades de aprimorar as atividades da SAF
especialmente no relacionamento entre as Sócias (reuniões departamentais criativas e
edificantes, participação ativa e dinâmica em todas as atividades da SAF.

Atividades:
Realizar e ou apoiar em treinamentos para estudo sobre o GTSI e o Manual
Presbiteriano, também outras estratégias como Gincanas, leituras dinâmicas (por
capitulo)

3 - Amor que transborda no cuidado e na alegria prestando homenagens
com demonstração de carinho aos pastores jubilados e viúvas de pastor.

c) divulgar informações sobre pastores jubilados e viúvas de pastores, e incentivar visitas e
correspondências, bem como outras manifestações de constante apreço, interesse e simpatia;

Nós amamos por que ele nos amou primeiro. Reservar o mês de Julho para
homenagear os Pastores Jubilados e Viúvas de Pastores é motivo de honra e alegrias,
As SAFs, Federações e Sinodais, desfrutam das oportunidades de vivenciar momentos

preciosos na companhia destes queridos irmãos e irmãs. Pode-se programar atividades
que devem ser realizadas durante todo o ano.
Atividades a sugeridas
Manter a lista de identificação de Pastores Jubilados e Viúvas de Pastor atualizadas
Programar atividades que possam ser desenvolvidas durante todo o ano
Realizar visitas levando mimos e lanche;
Desenvolver momentos de orações especificas pelos pastores a nível de Sinodal.
Promover tarde de comunhão e integração – Conversar, ouvir histórias, cantar hinos,
declamar poesias, realizar entrevistas e outras atividades.
Aniversário: cumprimentá-los em seus aniversários e orar com eles (as) quando
possível, usando as redes sociais.
Realizar culto de Gratidão expressando uma homenagem de reconhecimento.
Convidar para participar dos trabalhos da SAF ministrando a palavra
Promover encontro via online (através da Sinodal)
Preparar um pequeno histórico da vida do Pastor Jubilado ou Viúva de Pastor e com a
sua permissão publicar nos boletins da SAF ou outros impressos.
“Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregavam a palavra de Deus…” Hb 13:7

4 - Amor que transborda nos relacionamentos, no cuidado e na alegria em
mostrar apreço ao pastor e sua família e as demais autoridades
eclesiásticas.
d) incentivar a SAF a mostrar apreço pelo Pastor da Igreja Local e sua família;
Nossos Pastores e famílias merecem todo o nosso cuidado e apreço, o que é
demonstrado pelas valorosas mulheres da Igreja Presbiteriana que estão sempre
dispostas a transbordar em amor no cuidado e na alegria, pois demonstram prazer em
de zelar e orar pelos ungidos do Senhor. Assim sugerimos atividades dentro do
Projeto: Cuidar de quem cuida! Relembrando algumas ações:
Assistir a família pastoral no que for necessário e possível a SAF, adotado com família
de oração.

Comemorar o aniversário do Pastor e da esposa.
Estimular a família pastoral na participação das atividades da Secretaria de Apoio
Pastoral.
Demonstrar Amor fraternal para com a família pastoral nas situações que se fizerem
necessária.
5 - Amor que transborda nos relacionamentos, no cuidado e na alegria em
realizar a agenda de comemorações.
e) festejar as principais datas constantes do calendário e comemorar datas cívico religiosas;
As Datas comemorativas são escolhidas para relembrar eventos históricos, conquistas
importantes e para prestar homenagens, sendo excelente oportunidade de transbordar
em amor na alegria da comunhão. O uso das datas comemorativas tem uma força
muito importante para o desenvolvimento interpessoal, promovendo a integração
entre pessoas e grupos como também o desenvolvimento dos vínculos afetivos
transbordando em amor nos relacionamentos.
Na SAF toda comemoração deve ter o principal objetivo de anunciar a mensagem do
Senhor Jesus Cristo. Elas são realizadas através reuniões especiais, homenagens,
eventos e encontros comemorativos, usando a criatividade.
Para obter êxito faz-se necessário elaborar um planejamento que deve passar na
reunião plenária, ter tempo hábil para as providências, não tomar decisões sozinhas,
organizar comissões, divulgação e mobilizar as pessoas e grupos envolvidos, verificar
tudo antes da sua execução e respeitar os horários (de inicio e encerramento).
Usar datas comemorativas para convidar visitantes a participarem dos trabalhos
propostos é uma estratégia salutar, pois durante esses contatos se estabelece uma
comunicação carinhosa e cordial, cativando-os para os demais trabalhos da Igreja.
6 - Amor que transborda nos relacionamentos e na alegria em visitar as
sócias que não estão participando dos trabalhos da SAF.
f) visitar as sócias afastadas.
A visitação é uma estratégia que proporciona a sócia da SAF transbordar em amor no
relacionamento com aquelas que estão com dificuldades em participar dos trabalhos e

também por outras necessidades. Deverá ser realizada com muito amor de forma
organizada e sistemática, deve estar inserida na programação da SAF, tem o objetivo
de reconquistar a sócia para o trabalho do Senhor. Neste período de pós pandemia
muitas irmãs estão necessitando de visitas para superar o medo de reunir-se com
outras. Assim sugerimos:
Organizar uma equipe para visitação.
A pessoa que vai visitar deve ter preparação adequada, conhecimento bíblico e
maturidade espiritual.
Durante a vista, deverá ler textos bíblicos, orar, e desenvolver uma conversa amistosa
e cordial com palavras de ânimo e de esperança.
RESULTADOS
Para transbordar precisa-se estar cheio, sendo assim para a execução desta proposta
de trabalho no serviço do Senhor precisamos estar cheios do Espírito Santo a ponto
de transbordar em amor e tornar esse amor notório em nossas vidas. Então os
resultados nos relacionamentos, no cuidado e na alegria serão visíveis no cumprimento
das atribuições desta secretaria, alcançando os pastores e suas famílias, pastores
jubilados e viúvas de pastor, seminaristas e alunos dos institutos, sócias das SAFs e
outros irmãos e irmãs da igreja para o crescimento do Reino de Deus.

O meu

mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. (Jo
15.12)
Noaci Madalena Cunha Loula
Secretaria de Causas da IPB e Causa Locais
Quadriênio 2022-2026

Referências:
SAF em Revista – Ano 66 out/Nov/dez 2020
Bíblia de Estudos de Genebra, 2ª edição, Editora Cultura Cristã – SP 2009
GTSI – Guia do Trabalho das Sociedades Internas da IPB
CNSAFs - Tema e subtemas do Quadriênio 2022-2026.
https://www.ipb.org.br/
http://www.saf.org.br/

ANEXOS

SUGESTÃO
Mini Projeto 1:
Tema: ACOLHENDO OS SEMINARISTAS E ALUNOS EM ORAÇÃO
Justificativa: Visando fortalecer os laços de amizade e companheirismo da SAF com
os seminaristas e os alunos dos Institutos Bíblicos da IPB, além da comemoração do dia
dos Seminários e Seminaristas que acontece no mês de setembro, seguem algumas
sugestões que podem ser acatadas de acordo com a realidade de cada uma
Sinodal/Federação e SAF.
Desenvolvimento: Consiste numa tarefa onde pode implementar a função de
orientar, assessorar, monitorar e realizar o trabalho feminino da IPB em todos os
níveis de atuação.
Como já inserido em planejamentos algumas atividades são desenvolvidas para assistir
os seminários e seminaristas e alunos dos Institutos de acordo com a realidade de cada
uma. Eis algumas sugestões:
Visitar os seminários e Institutos Bíblicos.
Promover encontro de seminaristas e esposas, organizando junto a direção do
seminário, Palestras, mesa redonda, e outras, entre eles e lideranças do Trabalho
Feminino.
Comemorar o dia do seminarista, com programação de acordo com cada realidade.
Pois nesta data eles estão longe de suas igrejas por ser período de aula.
Convidar os seminaristas e alunos dos institutos para participarem de trabalhos nas
SAF.
Cumprimentá-los em seus aniversários.
Assistir em outras necessidades quando possível.
Desenvolver atividades especiais durante o período de férias dos Seminaristas e
período de recesso dos alunos dos institutos.
Acolher os seminaristas e alunos como filhos de oração, entre outras atividades
Assim a Sinodal poderá estimular e apoiar as Federações (a Federação deverá
coordenar esse trabalho) que em muitas regiões já vem sendo desenvolvidas por SAFs,
mas podemos oportunizar que outras ou todas venham a participar.

Estratégias para a Federação:
1º - Elaborar ou Atualizar anualmente a relação nominal de Seminaristas e alunos dos
Institutos por Federação, identificando-os por SAF;
2º - A SAF da igreja onde reside o Seminarista e o aluno será a SAF hospedeira que
estará dispensando maior apoio a esse trabalho;

3º - Preparar e distribuir tarefas entre as SAFs, para apoio aos seminaristas e alunos
acolhidos para o atendimento das necessidades do mesmo: Oração diária, saudação no
aniversário, enviar mensagens periodicamente, acudir em alguma necessidade material
e outras que se fizerem necessário.
4º Realizar visitas e programações em seminários e institutos (com agendamento e
programação previa). Através das SAFs, Federação ou Sinodais que estão localizadas
nas cidades onde os seminários estão localizados. (muitas já fazem esse trabalho com
excelência).
Resultados: Seminaristas e os alunos dos Institutos e suas famílias sendo acolhidos
com amor e Oração, para que conheçam e desfrutem da relevância do trabalho da
SAF.

SUGESTÃO
Mini Projeto2
Tema: Conhecer e Transbordar em Amor
Coordenação: Secretária de Causas da IPB e Causas Locais
Justificativa: A possibilidade conhecer mais amplamente a IPB e suas Instituições será
de grande valor para o fortalecimento do trabalho, pois o conhecimento poderá gerar
mais oportunidades na realização de novas atividades no âmbito da incumbência do
trabalho da SAF.
Objetivo: proporcionar para as mulheres da SAF mais conhecimento sobre a
estrutura organizacional da IPB e suas instituições.
Desenvolvimento: Será executado através de informações e também com
perguntas sobre IPB e suas instituições, onde Secretária de Causas com antecedência
estará elaborando e em reuniões plenárias e departamentais serão lançadas de 03 a 05
perguntas (a depender do tamanho da SAF) - cada pergunta tem o peso de 20 pontos.
Quem sabe responde, e a primeira irmã a responder marcara os pontos. Assim
ocorrerá durante o período estipulado (pode ser um ano, ou seis meses) e no tempo
marcado fará a apuração.
Se observar que seja necessário poderá dar a dica do assunto para o próximo mês
assim as irmãs podem ir pesquisando e será maior o seu aprendizado.
Resultados: Serão premiadas as 03 melhores colocadas, como forma de incentivo,
pois o ganho estará na socialização do conhecimento.

