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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) 

                                     
          

 
 

 

 
 

 
 

 

 

       

    Olá, queridas e amadas Pepitas de Amor em todos dos seus âmbitos, desde a 
CNSAFs, a quem apresentamos este Projeto, até àquelas que estão inseridas nas Fontes, 

ou na Base dessa imaginária Pirâmide, porque, afinal, todas somos essas Pepitas à busca 
de outras, e por isso damos o título a este Trabalho de: 

 

PROJETO 

PEPITAS DE AMOR GARIMPAM AMOROSAS PEPITAS 
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Mais um Quadriênio e, nos encontramos na CNSAFs, com muito tremor 
quedada à soberana vontade do Senhor, quando, através da Diretoria, nos convocou 

para continuar servindo-O na Secretaria de Estatística, neste Quadriênio que ora inicia. 

(2022 - 2026) 
Reconheço minhas limitações, mas fixando meus olhos para o alto, porque de lá 

vem o nosso socorro e ao meu lado existindo uma plêiade de irmãs que, como sempre, 
estão dispostas a estender a mão, num momento de maior debilidade, aceitei esse grande 

desafio.  
 E assim, juntas poderemos realizar um pouco daquilo para o qual Ele nos 

habilitou. Revi a mensagem do texto bíblico que se encontra em I Crômicas 22:16 onde 

ordena: “Dispõe-te, pois, e faze a obra; e o Senhor é contigo”. 
Dessa forma, firmada também no Tema do Quadriênio, aqui estamos ao Seu 

dispor.  
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor; estes três; porém o 

maior desses é o amor”. I Co 13:13.  

Portanto, minhas amadas irmãs, é com a maior disposição, por amor ao Senhor 
e ao seu trabalho com as queridas Pepitas de Amor, esperamos conseguir os objetivos 

que forem traçados.  
 

1 - ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTATÍSTICA 
O art. 32 do GTSI, diz o seguinte: A Secretaria de Estatística tem como atribuições:  

a) Coletar os dados, analisa-los e avalia-los;  

b) Elaborar o relatório consolidado dos dados e utilizar tabelas e/ou gráficos, visando 

dar visibilidade ao trabalho realizado; 

c) Encaminhar à Diretoria; 
d) O relatório deve estimular e incentivar o Trabalho Feminino em todos os âmbitos, a 

buscar a melhoria do trabalho, a partir da análise e a avaliação dos trabalhos 
apresentados na Estatística. 

Parágrafo Único - A Secretaria de Estatística deverá trabalhar em conjunto com a 

Diretoria, com as Coordenadoras de Departamentos no caso da SAF, e demais 
Secretarias de Atividades.  

 
2 - OBJETIVOS GERAIS DA SECRETARIA PARA O QUADRIÊNIO 2022 - 

2026 

Transcorridos os dois anos da Pandemia, onde os desafios foram além do 
imaginável,  quando a SAF em todos os seus âmbitos, superaram muitos obstáculos com 

os quais se depararam, estão aptas  ou amadurecidas e dispostas para enfrentar o novo 
quadriênio crendo que o Senhor está à frente de toda e qualquer dificuldade que 

porventura venha se deparar, confiantes do amor que Deus tem demonstrado por ela e 

com amor em servi-lo, sejam quais forem as circunstâncias, na esperança de que serão 

vitoriosas em Cristo Jesus.  

 
Assim, seus objetivos gerais são: 

 
2.1- AMPLIAR E FORTALECER AS ATIVIDADES DA ESTATÍSTICA. 

A CNSAFs, estimulará as Secretárias de Estatística das Sinodais para, juntamente com as 

das suas Federações, desenvolver estratégias de ação para atingir esse objetivo, de 

ampliar e fortalecer suas atividades. 
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2.2 - FOCALIZAR SUA VISÃO NAS SUAS ATIVIDADES, REALIZANDO-
AS COM MUITO AMOR E EXCELÊNCIA - OFERECENDO-LHE O 

MELHOR. 

  Para tanto, à semelhança do ensino bíblico, em Num.1: 1-17, sugerimos que 
devam incentivar suas colaboradoras no sentido de fixarem-se neste alvo com as 

Secretárias de Estatística das Federações e SAFs, e,  no caso destas, tentar o engajamento 
efetivo de todos os membros das diretorias, fazendo-as lembrar que já são as autênticas 

Pepitas de Amor,, provadas, e possam cumprir o que está determinado no art. 24 no 
GTSI, que é o bem comum, a sua ampliação e o fortalecimento de todas, em suas 

especificas atividades. 

 
2.3 - CONSOLIDAR E APRIMORAR AS ATIVIDADES ESPECIFICAS JÁ 

EXISTENTES, NA SECRETARIA DE ESTATISTICA, DANDO-LHES 
APENAS NOVA ROUPAGEM PARA SUA EXECUÇÃO. 

Neste ponto a Secretaria estará ampliando/estendendo  o espaço de sua atuação, 

colaborando e apoiando as demais Secretarias de Atividades, sem contudo ocupar seus 
espaços específicos, mas sendo parceira no sentido de fortalecer suas atividades, 

sabendo que cada uma Pepita de Amor da SAF, é peça primordial na execução de  todas 
essas atividades, inclusive realizando ações próprias das demais Secretarias, como uma 

verdadeira auxiliadora, com muito amor e zelo, na participação das atividades realizadas 
pela Secretaria de Espiritualidade, Evangelização, Missões, Ação Social, Causas da IPB e 

Locais bem como aquelas de sua própria Igreja Local, registrando-as, se for o caso, com 

fidelidade em cada esfera especifica dessas participações e/ou realizações. 

 

3 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA DE ESTATISTICA 
 

 3.1 - SUGERIR E ESTIMULAR AS SINODAIS NA BUSCA DE 
ESTABELECER ESTRATÉGIAS QUE VISEM O DESENVOLVIMENTO DO 

TRABALHO NA SUA JURISDIÇÃO  

Reconhecer que a estratégia é um recurso importante de toda liderança para conseguir 
atingir os objetivos que se propõe alcançar. Apresentamos e sugerimos as seguintes 

Estratégias: 
 

a) REALIZAR UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ, usando os meios que estão à 

disposição de todas  
Esta é uma ferramenta de trabalho que é necessário para que todas tomem 

conhecimento das orientações que se deseja apresentar e aquelas emanadas da esfera 
imediatamente superior do que se pretende realizar, em todas as demais esferas de 

trabalho da SAF, no que se refere à Secretaria de Estatística, que vise o seu 

fortalecimento, ampliação e aprimoramento.  

É a eficácia dessa comunicação que cada esfera poderá identificar as dificuldades 

que porventura existam, nas esferas inferiores. 
 

b) ESTRATÉGIA DE UM RELACIONAMENTO VITAL 
Este é o segundo passo da Comunicação eficaz entre as esferas que se torna 

imprescindível para que haja uma aproximação mais concreta entre estas esferas da SAF, 

a partir da maior, no sentido de estabelece e/ou estreitar LAÇOS FRATERNOS, 

TORNANDO-OS FIRMES E RESISTENTES, a partir da SINODAL, suas Federações e 

destas para as SAFs, no sentido de que haja um maior e mais concreto conhecimento 
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entre si, de suas necessidades e dificuldades, fornecendo-lhes fraternal e firmemente 
auxilio para minora-los e até solucionar.   

São destes “LAÇOS DE AMOR “que surgem os verdadeiros ELOS, que pela 

aproximação das esferas, dão uma maior sustentação às suas atividades dentro de sua 
própria jurisdição, para que o trabalho seja realizado com a excelência do amor pelas 

Sinodais, -, Federações e - SAFs,, que, como diz o Hino: “Bendito os laço são, os do 
fraterno amor”, tudo baseado no nosso Tema do quadriênio. O maior dos três é o 

amor.  
Lembra ainda que a CNSAFs, como sempre, está aposta para assessorar cada 

uma, sugerindo e orientando, se necessário.  

 
c) ESTRATÉGIA DA INOVAÇÃO 

Não é difícil. Toda liderança tem suas habilidades. E com estas, poderá inovar a forma 
do conhecimento daquelas Pepitas de Ouro, mais simples que tem dificuldade de 

entender o seu próprio papel no que concerne ao registro do seu trabalho, sabendo 

todas nós, que é daí, da Fonte, que surgem todas as atividades desenvolvidas pelas SAFs 
e individualizadas pelas sócias, as amorosas Pepitas. 

Sugere-se que as Secretárias das Sinodais, orientem as de suas Federações para que 
realizem com suas SAFs, e juntamente com as Coordenadoras, organizem Oficinas onde 

cada sócia poderá confeccionas seus próprios Cadernos, onde possam conter todos os 
símbolos da SAF, Hino Oficial, Lema, Tema e Subtemas do Quadriênio, Hino do 

Quadriênio, Sua Folha de Individual de Estatística, as Logomarca da Igreja, da SAF, do 

Quadriênio, Projeto Ana, etc.  

O essencial de suas atividades é que nada é alterado. Apenas, apresenta-o com aspecto 

criativo, moderno, atual e novo. Algumas já fazem. Esta estratégia sempre evolui e 
ocupará também um espaço mais amplo e isto garante os bons frutos dentro da meta 

planejada. Poderá convidar para essas Oficinas outas mulheres da Igreja que não são 
ainda sócias da SAF, e daí elas poderão se tornar sócias, por verificar ser um trabalho 

atraente e interessante e dessa forma vir a amar e se integrar na SAF também. Daí 

teremos uma ampliação de espaços. 
 

 
4 - OBJETIVOS DAS ESTRATÉGIAS PROPOSTAS: 

 

a) APRIMORAR O TRABALHO, utilizando estas estratégias estará estabelecendo 
verdadeiros LAÇOS FRATERNOS de um maior relacionamento tanto entre as próprias 

Pepitas de Amor da SAF como também estre as amadas mulheres da própria Igreja local 
que não pertencem à SAF.  

E assim, como Sociedade Local e sendo, como verdadeiramente o é, a Fonte de toda a 

produção das atividades. Porquanto, dessa estratégia poderão nascer outras Pepitas de 

Amor, que somos nós, todas as sócias. Na nascente. Não existirão dados nenhuns nos 

âmbitos seguintes se não surgirem nesta Fonte, isto é; A SOCIEDADE LOCAL. 
 

b) ESTABELECER METAS - Com este relacionamento Vital, cada uma destas 
esferas poderá estabelecer Metas próprias a serem atingidas, garimpando novas Pepitas 

de Amor, dentro da sua realidade local e/ou circunstâncias bem como seus registros 

específicos. 

Somando-se os dois objetivos acima expostos, pode-se obter resultados satisfatórios e 

significativos que se estenderão para todo o TF da nossa Igreja/IPB. 
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5 - REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E OFICINAS, INCLUSIVE DE 
FORMA ON-LINE, ACOMPANHANDO O DESENVOLVIMENTO DE 

CADA ESFERA ONDE FOR REALIZADO. 

 
a) CNSAFs - Realizar para as Sinodais, no formato que for mais conveniente para 

todas e onde se puder obter um maior aproveitamento; que poderão ser nos 
Encontros Regionais, como também diretamente nas próprias Sinodais. 

 
 

b) SINODAIS - Realizar para as Federações, orientando-as efetivamente na 

realização do trabalho e no Treinamento que fizerem para as suas SAFs. 
(Supervisionado/acompanhadas pela CNSAFs) 

 

 
c) FEDERAÇÕES - Realizar para as suas SAFs, igualmente toda a Diretoria, 

Secretárias de Estatística, (especificamente), Coordenadoras de 

Departamento (muito importante neste processo) 
(Supervisionado/acompanhadas pelas Sinodais). 

 
         Com a execução desses Treinamentos, serão encontrados os meios mais eficazes 

para a execução das atividades em cada esfera, inovando-os, na coleta de dados e o seu 
registro fiel, sendo criativas, sem descurar do formato especifico de cada esfera, porque 

é daí que cada Pepita de Amor da nossa SAF encontrará mais espaço de ação e dessa 

forma, conseguirá atingir a Meta por elas mesmas estabelecidas. 
A própria SAF, poderá realizar Treinamento para suas Secretárias, tendo sempre 

a supervisão de sua Federação, que poderá sugerir atividades de acordo com a realidade 
de cada Sociedade. 

 

 
6 - CONCLUSÃO  

 

Concluímos relembrando o texto bíblico inicial, onde diz; “Dispõe-te (...)“.  Pois 

é na confiança nAquele que tudo executa por nós (Is.26:12b) e na “firme esperança”., 
dos frutos que certamente virão, assim também na “abnegação do amor”, expressões 

utilizadas pelo Rev. Hernandes Dias Lopes, nos Subtemas do nosso Quadriênio,  que 

firmadas neles surgirá o excelente resultado,  sobretudo, e ainda com o auxílio daquelas 
que estão ao nosso lado, que são as Pepitas de Amor, que se encontram em todas as 

Fontes (SAFs) as quais, com certeza, estenderão suas mãos para, com o verdadeiro amor 
fraterno, colaborar com a certeza do amor que Deus tem derramado em seus corações, 

chegarão até às nossas Federações e Sinodais. Enfim, todas estão interligadas pelos ELOS 
DO AMOR. FRATERNAL. 

 

Os ensinamentos contidos no Tema do Quadriênio, se fielmente seguidos, 
veremos que serão essenciais e de vital importância na execução das estratégias 

sugeridas e estabelecidas, com a participação efetiva das amorosas Pepitas, como 
verdadeiras, grampadoras, para que  finalmente, verifiquemos que as “Pepitas de 

Amor garimpam Amorosas Pepitas”, como diz o titulo deste despretensioso 

trabalho. E, dessa forma, exclamemos a plenos pulmões:  
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“Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, 
incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus”. 

                                        E, 

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

 
 

 
Recife, 06 de junho de 2022. 

 

 
 

Darice de Souza e Silva 
Secretária de Estatística da CNSAFs 

Quadriênio 2022-2026 
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