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Projeto
“O Maior destes é o amor”

Tema do Quadriênio:
“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém, o maior destes é o
amor” (1ª Coríntios 13.13).
Subtemas:
1. Amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento
(Mt 22.37), buscando incessantemente ler a Bíblia, orar sem cessar e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, evidenciando o amor a Deus.
2. Amar o próximo como a si mesmo, como Jesus, evidenciando o amor de Deus para com
os que sofrem, os que estão cansados e doentes, enlutados e oprimidos, discriminados, injustiçados e menos favorecidos, exercitando sobre os mesmos as ações de misericórdia.
3. Amar a família como Jesus, evidenciando o amor de Deus, no viver diário, nos relacionamentos familiares.
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 sua liderança, como Jesus, evidenciando o amor de Deus nos relacionamentos com todas as autoridades eclesiásticas, em todos os âmbitos da Igreja.
6. Amar os campos missionários e auxiliar a IPB nos projetos de pregação do Evangelho no
Brasil e no mundo, como Jesus, evidenciando o amor de Deus, para com os missionários, obreiros, evangelistas e plantadores de Igreja.
7. Amar o Brasil e as cidades como Jesus, evidenciando o amor de Deus, pela Pátria, visando
alcança-la para Cristo.
Hino Oficial do Quadriênio: “A Excelência do Amor” – HNC 178

Projeto: “O Maior destes é o amor”
PLANEJAMENTO DE TRABALHO
“Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição” (Cl 3.14).
Queridas, estou agradecida a Deus por ter me honrado com o trabalho à frente da Secretaria de Espiritualidade da CNSAFs nesse presente quadriênio 2022 a 2026. Reconheço
minhas limitações para ocupar um cargo tão relevante como este, entretanto, se Deus colocou no coração das irmãs em me convocar para tal, não poderia me omitir diante de tão
honrada missão. O trabalho é árduo e desafiador, mas, se é o Senhor quem nos convoca,
nossa resposta não poderia ser contrária. Portanto, aqui estou, confiante na graça e misericórdia do Senhor e no apoio das irmãs queridas. Então, avancemos na causa santa do Mestre,
buscando aprender e crescer no grande amor de Deus, com base em nosso tão expressivo

tema: “Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o
amor” (1ªCo 13.13).
A Secretaria de Espiritualidade da CNSAFs, tem como atribuições, conforme orienta o Guia do Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil, em seu artigo 25:
a). Colaborar com a presidente no planejamento de toda parte devocional;
b). Estimular a realização do Culto doméstico e a vivência do Projeto Ana;
c). Despertar a responsabilidade das sócias quanto ao dízimo e às ofertas;
d). Promover estudos da Bíblia, dos Catecismos e da Confissão de Fé;
e). Realizar concursos bíblicos;
f). incentivar a participação das sócias nas reuniões de oração e na Escola Dominical;
g). Outras atividades, conforme as exigências locais.

Projeto: “O Maior destes é o amor”
Este Projeto consiste em que “A Excelência do Amor” está na obra de Deus realizada por
meio de Seu Filho Jesus Cristo na Cruz, em que deu a sua vida por nós, derramando seu precioso
sangue para nos redimir dos pecados. A consistência do projeto, portanto, está em “amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo”, crescendo na comunhão com Deus, através do
estudo da Palavra, mensagens bíblicas e palestras e vida de oração que nos levarão a crescer na
graça e no conhecimento de nossos Senhor Jesus Cristo em Amor, conforme está escrito:
“Aquele que não ama não conhece a Deus, pois, Deus é amor” (1ªJo. 4.8).
Objetivos:
✓
Desenvolver o Tema do Quadriênio com zelo e amor, procurando evidenciá-lo na
prática diária do amor a Deus e ao próximo;
✓
Realizar as devocionais com base no Tema e subtemas do quadriênio, assim como
todas as atribuições desta secretaria como nos é recomendado;
✓ Mostrar as sócias a importância da leitura e meditação na Palavra, assim como ter uma
vida de oração e intimidade com Deus, buscando uma vida de crescimento no amor a Deus e ao
próximo;
✓
Estar, durante o quadriênio, ao lado das secretárias de espiritualidade e das Presidentes das Confederações Sinodais, por meio das redes sociais WhatsApp e Emails, para incentivá-las no desempenho de sua missão, procurando desenvolver o amor a Deus e ao próximo;
✓

Desenvolvimento:
1º. A prática do amor: “Nós amamos porque Ele nos amou primeiro” (1ªJo 4.19).
• O amor é o maior... Estes três; porém, o maior destes é o amor (1166Co 13.13).
•
O amor é a essência de todos os sentimentos, devemos amar a Deus sobre todas
as coisas e ao próximo como a nós mesmos, pois o amor é o sinal da presença do Supremo Deus
em nós, por isto é sublime e grandioso. Mesmos pequenos e imperfeitos, o Senhor Jesus nos
amou e se deu por nós. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus, amando a Ele e ao
próximo de toda a nossa alma, força e entendimento (Lc 10.27).

2º. Projeto Ana:
Criação do Projeto ANA:
O Projeto ANA, foi lançado em abril de 2007, na Reunião Executiva da CNSAFs, pela Secretária
de Espiritualidade Sra. Maria Anecy Calland Marques Serra, sob a presidência da Sra. Anita Eloísa
Chagas, no quadriênio 2006-2010.

Auxiliadoras, zelando pelos filhos,
Não se descuidando deles, mas
Agindo, com orações por eles e com eles.

Objetivo principal do Projeto ANA
O Projeto ANA tem por objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas a orar individual e diariamente por seus filhos de oração: Sanguíneos
ou adotivos, netos, sobrinhos, irmãos e líderes da igreja.
Versículo base do Projeto ANA : 1 Sm 1.27
“Por esse menino orava eu; e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera”.

Os objetivos específicos
1. Perseverar em oração, diariamente, em favor dos seus filhos convertidos para que
glorifiquem a Deus com suas vidas (Is 54.13).
2. Pedir a conversão dos filhos não crentes ou a restauração dos que estão distantes do
Senhor para que integrem a família da Aliança (Sl 28.9; 1Jo 5.16)
3. Suplicar para que os jovens sejam despertados para cumprir o “ide” do Mestre como
evangelizadores ou missionários (2 Ts 3.1).
4. Orar também pelos seguintes motivos: esposos e autoridades eclesiásticas: pastores, presbíteros e diáconos; assim como por: seminaristas, ibelinos (IBEL) e ibenistas
(IBN); missionários, obreiros e evangelistas e por todas as famílias presbiterianas (1 Ts
5.12). Todos esses são nossos filhos de oração.
Nosso slogan: Mães orando, Deus agindo.

Justificativa
É evidente a necessidade que temos de orar por nossos filhos.
• Pelo relacionamento deles com Deus.
Ef 3.14-19 ; 1Tm 3.15 ; Fl 2.12.13 ;Sl 122.1; Sl 63.1 ;Dt 10.12-13;
Tg 4.7-10; Mt 6.33; Sl 119.71.
• Pelo cultivo das virtudes biblicamente recomendadas.
Fp 2.3; Cl 3.23; 1 Tm 4.12; Ef 4.26,31,32; Gl 5.22-23.
• Pelo relacionamento com seus familiares.
Ef 6.1-3; Cl 3.20; Ef 4; Pv 3.11,12.
• Pela busca de sabedoria divina para a escolha de seus amigos, saber manter
bons relacionamentos e fazer boas escolhas quanto a sua carreira profissional.
Pv 1.10,15 ;Fl 2.4; 1 Co 6.18-20; Pv 3.7.
• Orar sem cessar é uma ordem que está nas Santas Escrituras. Revestir-se da armadura
de Deus, conforme Ef 6.10-18, é primordial para que tenhamos uma vida de vitórias em
Cristo. Estar nas brechas em oração pedindo pelos nossos filhos, conforme a vontade
de Deus, é uma tarefa sublime e que Lhe agrada.
“Esta é a confiança que temos para com ele; que, se pedirmos alguma coisa segundo a
sua vontade, ele nos ouve.” 1 Jo 5.14.
• Devemos interceder por todos, pedindo a misericórdia de Deus e sua graça
sobre todos.
• Pelo amor que nutrimos por nossos filhos biológicos e do coração, devemos orar por
eles e com eles, sem cessar, por isso a importância de vivenciarmos o Projeto Ana.
O Projeto ANA é uma atividade da SAF e deve ser vivenciado dentro das atividades da SAF
em todas as oportunidades de serviço como:
• Reuniões de departamentos
• Reuniões plenárias
• Reuniões de oração da SAF
• Reuniões da Federação, Sinodal e da CNSAFs, fazendo-se o “Momento ANA de oração
pelos filhos.
Momento ANA
O Momento ANA, deve constar de todas as pautas das Reuniões da Confederações Nacional, Sinodais, Federações e SAFs, bem como noutras realizações, como Cultos de aniversários
da SAF e nos demais, caminhadas, orações em praças públicas, vigílias, ou quaisquer outras atividades que promovam as orações das mães.
Importante lembrar sempre, que todas as iniciativas da vivência do Projeto ANA, devem
ser realizadas pela SAF, ou Federação, ou Sinodal ou CNSAFs, como parte de sua programação,
visto que o Projeto ANA, é da SAF, e faz parte da Secretaria de Espiritualidade.

A SAF com o consentimento do Conselho poderá colocar uma faixa na frente da Igreja convidando as mães da comunidade para orarem pelos filhos na reunião de oração da SAF, visando
também utilizar o Projeto ANA como um instrumento de evangelização.
Poderão também ser realizadas pela SAF, outras reuniões de orações mensais ou semanais com
a participação das mães de oração e, algumas vezes, dos “filhos de oração”. Para essas reuniões
podem ser convidadas outras mães, mesmo mães não crentes quando oraremos por essas e seus
filhos – conversão, resolução de problemas.
A SAF poderá realizar culto de oração, sempre com “Momento ANA”, com grupos menores
distribuídos nos lares, de acordo com a proximidade geográfica.
Sempre que possível abrir espaço para os testemunhos das respostas das orações, porque servem
de fortalecimento da fé.
O Projeto ANA, DEVE SER UTILIZADO como instrumento de evangelização, convidando mulheres não crentes a participarem, levando nessas ocasiões seus pedidos de orações.
Outras sugestões para serem vivenciadas no Projeto ANA
• Programe uma vigília de oração;
• Faça uma programação de oração com mães e filhos;
• Organize uma tarde de testemunhos, com respostas de orações feitas pelas mães;
• Passeata com faixas divulgando o Projeto;
• Plantão em praças públicas para oração com mães não crentes;
• Dia D das mães de oração – um dia inteiro de oração.
Sugestões de Trabalho para a SAF – Projeto ANA
Disk Projeto ANA
Desafie algumas irmãs da SAF, a disponibilizarem, seus telefones, para receberem pedidos de
oração e orarem por esses pedidos.
Cantinho de Oração
Providencie, com o consentimento do Conselho, um cantinho de oração do Projeto ANA, em
sua igreja. Incentive as irmãs a chegarem um pouco antes do horário, aos cultos e reuniões, para
orar. Decore com almofadas, banners e folders do Projeto.

Mãe-amiga secreta bíblico
•

Coloca-se em pequenos papéis o nome da mãe e seus filhos.

•

Você fica com a incumbência de orar pela mãe-amiga que tirou, e também por seus filhos,
durante o prazo estipulado, que pode ser até o final do ano.

•

Pode-se escrever um versículo bíblico, um texto e/ou uma meditação bíblica para ela e
entregar em forma de carta.

•

Forre uma caixa, bem bonita, coloque a logomarca do Projeto ANA e deixe-a na igreja
em local visível, para que todos possam lembrar de deixar um recadinho.

•

Desta forma podemos ser benção edificando uma as outras através da Palavra de Deus.

3º Momento a Sós com Deus:
Para uma vida de comunhão com Deus e o próximo é necessário tempo para estudo da
Palavra e oração a Deus, por isso é importante que nós dediquemos um tempo especial para
ficarmos a sós com Deus nas atividades das SAFs, Federações, Confederações Sinodais e Nacional.
4º Relógio Regional de Oração:
O amor a Deus e ao próximo nos leva a uma vida de oração;
Incentivar as sócias ao compromisso como mulher de oração, acertar seu relógio, ou celular, para tocar na hora marcada para a sua região e orar pelos motivos mencionados no projeto.
Todas que acordarem pela madrugado, orarão de joelhos. Assim sendo, estaremos orando, praticamente, o dia todo e em todo o país, pelos mesmos motivos. Sugere-se que as SAFs marquem
uma reunião, por exemplo, semanal ou quinzenal, no horário de sua região, para orarem juntas
na Igreja.

5º Grupos Especiais de Oração
Estimular a criação de grupos especiais na Igreja, sempre que possível, orando como orava
a profetiza Ana, Lc 2.36 – 38, no período que for melhor para a sua SAF, estimulando e em
especial, as irmãs que não trabalham fora de casa a participarem.
• Jejum.
Jejuar é alimentar o espírito, demonstrar que o alimento é bom, mas Deus é melhor (Mt.
4.4; Jo 4.32). Sempre que pudermos associemos nossas orações ao jejum, com o propósito de
nos humilharmos diante de Deus (Dt 10 1 – 12), voltarmos para Deus de todo o coração (Jl 2.
12,13), reconhecer nossa total dependência de Deus (Ed 8 21 – 23), proteção contra os ataques
do inimigo (Mc 9.28,29).
• Vigílias.
Promover vigílias ou minivigílias sempre com intuito de orar, ler e meditar na Palavra e
louvar a Deus. Em 1ªPe 5.8,9 somos exortados a sermos sóbrios e vigilantes, pois o diabo, nosso
adversário, anda em derredor. No original grego, a palavra vigiar significa “estar acordado, de olhos
abertos vigiando.
.
Objetivos de nossas vigílias:
a). Promover mais intimidades com Deus (Sl 25.14);
b). Promover o amor profundo ao próximo (1ªJo 3.18);
c). Incluir todos os pedidos do Relógio Regional de Oração nessas vigílias.
6º Oração da Madrugada.

A oração da madrugada é uma prática salutar na vida do crente, por isso Jesus Cristo nos
ensinou no Evangelho de Mc 1.35 “Tendo-se levantado, alta madrugada, saiu e foi a um lugar deserto
e ali orava”.
Oração da Madrugada é uma prática que nos induz a amar a Deus e ao próximo como a
nós mesmos. Assim oremos, conforme exorta a Palavra de Deus em 1ªTm 2.1,2 “Antes de tudo,
pois, exorto que se use a prática de suplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos
os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos
vida tranquila e mansa, com piedade e respeito”. Vejamos os resultados:
a). Abraão teve seu encontro com Deus na madrugada! (Gn 19.27);

b). O mar vermelho se abriu para o povo de Deus atravessar, na madrugada (Êx 14. 21–
24);
c)- Moisés teve seu encontro com Deus na madrugada (Êx 24.4);
d). O povo de Deus iniciou a conquista de Jericó na madrugada (Js 6.15);
e). A ressurreição de Jesus aconteceu na madrugada (Mc 16.9);
f). O Salmista orava na madrugada (Sl 88. 13);
7º Pedidos de Oração
“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo” cria em nós o desejo de
orar uns pelos outros, daí a importância de se ter:
a) Grupos de Mães de oração.
- Focaremos nos pedidos de oração que chegarem de todo Brasil. Os pedidos deverão
ser enviados para o WhatsApp (31-98585-1218) e o Email:
lenirbbribeiro@gmail.com.
- Continuaremos com os grupos de oração, sob a coordenação da Secretária de Espiritualidade da CNSAFs. As líderes dos grupos de oração serão as Secretárias de Espiritualidade
das Confederações Sinodais. Todos os pedidos recebidos por elas deverão ser encaminhados
para Secretária, que procurará junto a seus grupos de oração formar uma rede de oração a nível
Brasil.
b) Caderno de Oração.
O Caderno de Oração é uma ferramenta indispensável para anotação dos pedidos e
das bênçãos recebidas. Será um tesouro precioso para testemunho do que Deus tem feito por
cada uma de nós, através da oração.
8º Vida de Estudo da Palavra de Deus.
Nosso Senhor Jesus Cristo ensina em Mt. 6.33 – “Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino
e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas”, deixando claro que o estudo da Palavra
de Deus e a oração são indispensáveis para o crescimento espiritual, conforme Ef 4.15.
Para isso necessitamos de:
a) Devocionais Individuais.
Aqui tem como objetivo incentivar a sócias a dedicar momentos a sós com Deus para
meditar em Sua Santa Palavra e orar por si própria, pela família, Igreja, cidade, etc. A mulher
crente precisa ter o senso da importância de uma vida devocional diária, pois, todos precisamos
manter, diariamente, um diálogo com o nosso Deus, Criador e sustentador, pois “Estudar a
Bíblia é ouvir a voz de Deus e orar é falar com Ele”.
b) Cultos de Doutrina e Oração da Igreja
Nosso ideal é incentivar as sócias da SAF a participarem ativamente, das programações da
Igreja, principalmente no que diz respeito aos cultos de Doutrinas e Orações da Igreja, a fim de

fortalecer no coração das irmãs o gosto pelos momentos devocionais com Deus, promovendo o
seu crescimento espiritual no amor a Deus e ao próximo.
c) Sessões de Cinema.
Incentivar as sócias a promoverem pequenas sessões de cinema na Igreja ou nos lares para
assistirem filmes sugeridos no Tema e que sejam, genuinamente, dentro da sã doutrina, Assim,
no final, debater sobre o tema, a fim de fixar e ampliar a visão sobre o assunto: “Amar a Deus
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”.
d) Clube de Livros.
Objetivamos, também, estimular as sócias à leitura de livros sugeridos pela CNSAFs, que
falem do assunto e que estejam de acordo com a sã doutrina. Leitura que pode ser feita em
grupos, ou em partes, debatendo o Tema ao final, marcando-se uma data para que todas tenham
tempo de ler o livro e trazer suas conclusões para compartilhamento, em mesa redonda, tomando um chá, lanche. Isto ajuda a fortalecer o amor a Deus e ao próximo.
e) Restaurando o Culto Doméstico
O amor a Deus e ao próximo envolve o culto em família, portanto, o Culto Doméstico é
uma prática necessária que precisa ser restaurada e para isso as sócias devem envidar todos
esforços para incentivar essa prática no seio da família, preparando para isso a liturgia com cânticos, orações, leitura bíblica e meditação.
f). Guardando a Palavra no Coração
“Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti” (Sl 119.11). Os membros da
família deverão decorar um versículo por semana e recitá-lo no culto doméstico. Sugerimos escolher um local acessível aos membros da família e ai fixar os versículos para que todos possam
memoriza-los.
g). Gincanas Bíblicas.
Para que haja maior interatividade entre as sócias, sugerimos a realização de “Gincanas Bíblicas”, aproveitando a internet, onde temos uma infinidade de recursos para essa atividade, lembrando que as “gincanas” devem ser voltadas ao Tema do quadriênio e com perguntas genuinamente bíblicas, objetivando o crescimento espiritual e maior intimidade com a Palavra de Deus.
Recomendamos o livro “101 Ideias Criativas Para o Culto Doméstico” de Carol Sue Merkh, para
auxílio nas dinâmicas das reuniões.
9º) Escola Dominical
A Escola Dominical é um tesouro inestimável para o crescimento e edificação espiritual no
“Amor a Deus sobre todas a coisas e ao próximo como a sim mesmo”. É a melhor e a maior
escola do mundo para o ensino e educação na família, sobretudo das crianças. É nosso dever
como mulheres de Deus trabalhar em prol da Escola Dominical:
1) Colaborando com o departamento infantil da Igreja no cuidado dos pequeninos, dando
aulas e ajudando as mamães para que elas possam participar da lição da Escola Dominical e dos
cultos. Para tanto, deve-se elaborar uma escala para não sobrecarregar uma só sócia.
2) Convidando crianças de família vizinha e coleguinhas dos filhos, para irem à Escola Dominical e, consequentemente, virão a ser alunos. Lembre-se o “Amor a Deus e ao Próximo” nos
constrange a realizar essa missão.

3) Levando pessoas para participarem da Escola Dominical e dos cultos da Igreja, orando
para que Jesus Cristo faça morada em seus corações, demonstrando nosso amor ao próximo.
4) Participar junto com a Igreja e/ou a SAF, Federação, Sinodal nas ações de Evangelização
nas ruas, convidando as pessoas, familiares, amigos e vizinhos não crentes a participarem da Escola
Dominical, dos cultos e das reuniões de orações na Igreja. Fazer isto é demonstração de amor a
Deus e ao próximo.
5) Material da Secretaria Espiritual
Incentivar as Sócias das SAFs a enviarem seus trabalhos e boas fotos para o Site da SAF em
Revista, pois servirá de incentivo para as outras SAFs. As secretárias de Espiritualidade das Sinodais incentivem as das Federações, e estas as das SAFs a fazerem o mesmo.
Incentivar as SAFs, Federações e Sinodais, a utilizarem os artigos da Secretaria de Espiritualidade em suas atividades devocionais, nas departamentais, plenárias, Reuniões de Oração, Inspirativas, Congressos e outras oportunidades, durante o quadriênio.
Conclusão
O Projeto “O Maior destes é o amor” tem por finalidade trabalhar o Tema e os subtemas do quadriênio de forma simples, porém, profunda, provocando em todas nós o desejo ardente de crescer em amor a Deus e ao próximo (Rm 5.8; 2ªCo 5.24).
✓ Amemos a Deus de forma que a nossa intimidade com Ele cresça a cada dia;
✓ Amemos a nossa família de forma que todos os membros tenham a alegria de
regressar para casa depois de um dia de trabalho;
✓ Amemos nosso Brasil de forma que tenhamos compromisso de interceder pelos
governantes Federal, Estaduais e Municipais;
✓ Amemos a Igreja Presbiteriana do Brasil, seus concílios, instituições, sociedades
internas, pastores, missionários, obreiros, evangelistas e suas famílias, a fim de que continuem
firmes e fiéis à Palavra do Senhor realizando a sua obra com amor.
✓ Amemos nossos irmãos para que cresçamos na busca da unidade e da paz;
✓ Amemos o próximo com intensidade ao ponto de nos doarmos para amenizar a
dor dos que sofrem, dos que estão cansados, doentes, enlutados e oprimidos, os discriminados,
injustiçados e menos favorecidos, exercitando as ações de misericórdia;
✓ Amemos as almas que estão necessitando ouvir do grande amor de Deus, nos
associando aos missionários espalhados pelo Brasil e o mundo, levando as boas novas de salvação.
Orando e contribuindo para que muitas almas sejam levadas a Cristo
Que possamos ter a graça e a misericórdia de Deus estendidas sobre nós para vivenciamos o presente tema, tão profundo e os subtemas que nos levarão a uma vida de amor a Deus
e ao próximo.
Convidamos nossas queridas presidentes das Sinodais a colocarem em prática este projeto, assim como nossas Federações e SAFs, para o fortalecimento do trabalho feminino da IPB,
o crescimento espiritual e a edificação de nossas vidas, acima de tudo o louvor, honra e glória de
nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vivendo por Cristo e em amor!
Lenir Borges Barcelos Ribeiro
Secretaria de Espiritualidade da CNSAFs
Quadriênio 2022-2026
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