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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) 

 

 
                                                                                                        

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CNSAFs 
 

 

 

PROJETO DE TRABALHO 

 

 

Assistindo o próximo com amor supremo 

“Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: Amarás o teu próximo 

como a ti mesmo.” (Gálatas 5. 14) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Chegue a tua presença a nossa oração, inclina os ouvidos ao nosso clamor, tu és o 

Deus da nossa salvação, em quem podemos confiar.      

    Senhor atenda a nossa oração! 

 

 

Novo quadriênio 2022-2026 

Uma nova oportunidade 

 

            Gratidão a Deus pela dupla oportunidade de servi-lo junto a CNSAFs como 

Secretária de Assistência Social. 

Agradeço toda diretoria por nos conceder o privilégio de recomeçar, por mais 

quatro anos, servindo com alegria, imitando o mestre Jesus, amando de fato e de 

verdade. 

Com o tema do novo quadriênio, somos desafiadas a vivenciar a essência do 

Deus de AMOR. Ser um verdadeiro cristão é seguir o exemplo de Jesus.  O 

Amor verdadeiro é um sentimento inspirado por Deus, de entrega, zelo e dedicação. O 

verdadeiro Amor, o Amor de Deus, não exige nada em troca.  Assim somos amados 

por nosso Deus. 

A melhor maneira de vivenciar o amor de Deus é observar o grande 

mandamento, quando o Senhor Jesus disse que devemos Amar a Deus de todo o 

coração, de toda alma, com toda força e todo entendimento e Amar ao próximo 

como a ti mesmo. Jesus nos ensinou que esta é a melhor forma de entendermos o 

Amor do Pai por nós. Devemos buscar a presença de Deus, meditar na palavra, exercitar 

o Amor. Quem Ama é paciente e bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, 

não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita facilmente, não guarda rancor, o 

verdadeiro Amor se alegra com a verdade. 



Só podemos vivenciar esse Amor se houver intimidade com Deus e disposição de ser 

como Jesus. 

 

 

“Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados.” 

Efésios 5:1 

 

 

“Se temos o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros 

o que tem que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua 

autoridade com todo o cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o 

amor não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com 

o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. 

Trabalhemos com entusiasmo, com toda dedicação. Servindo ao Senhor com o coração 

cheio de fé e fervor. Que a esperança e a alegria sejam evidenciadas nas atitudes de 

todos os dias; suportando com paciência os sofrimentos e orando sem cessar. 

Repartindo com os irmãos necessitados. Suplicando as bênçãos de Deus.” Rm 12:8-14. 

 

Somos Auxiliadoras de Cristo Jesus, amamos ao Pai e ao Próximo, temos a paz de cristo, 

temos bondade, fé e mansidão em nossos corações e disposição para servir a todos, 

assim como o nosso mestre Jesus. 

 

 

“Porque o Filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e 

dar a sua vida em resgate de muitos.” 

 Marcos 10:45. 

 

 

Por amor aceitamos a incumbência de ajudar os que estão à margem a voltar a 

viver em sociedade. Servindo e Amando o Próximo 

Que possamos compreender o Amor de Jesus Cristo em toda a sua largura, 

comprimento, altura e profundidade. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Quem Ama tem prazer em ouvir e obedecer à palavra de Deus.       Quem 

Ama obedece e vive de modo a agradar ao Pai.  Amor não é somente sentimento, é 

muito mais, é Ação.  Não amamos somente de palavras, temos alegria no compartilhar, 

temos prazer em doar nosso tempo, dons e talentos em favor do próximo. 

              A Secretaria de Assistência Social faz a convocação: 

Amemos de fato e de verdade, evidenciando o verdadeiro amor em cada atitude, 

em palavras e Ações. 



Clamemos ao Pai com coração amoroso capaz de amar até mesmo aqueles que 

se declaram nossos inimigos. 

 

 

“Eu, porém, vos digo: Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, 

fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem; 

para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus;” 

 Mateus 5:44. 

 

 

A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM AMOR, ASSISTI 

O PRÓXIMO IMITANDO JESUS, E DE ACORDO COM O GUIA DO 

TRABALHO FEMININO. 

 

A Secretaria de Assistência Social possui as seguintes atribuições:   

    

Art. 28 – A Secretaria de Ação Social tem sob sua responsabilidade desenvolver o 

espírito de serviço entre as sócias como prática concreta do amor cristão. Deve 

trabalhar em colaboração com a Junta Diaconal e com a Secretaria de Evangelização e 

Missões, e tem as seguintes atribuições:  

a) promover campanhas de ação social, realização de projetos sociais entre a população 

de baixa renda, distribuição de alimentos e agasalhos, mutirões, alfabetização de adultos 

e crianças, assistência médico-odontológica;  

b) Incentivar o trabalho em presídios, lar de idosos, orfanatos, hospitais e enfermos; 

c) promover campanhas, seminários ou palestras sobre primeiros socorros, higiene, 

relações humanas, doação de sangue e órgãos, cuidados e acidentes na infância e na 

velhice, doenças sexualmente transmissíveis, dependência química, orientação 

vocacional e outras;  

d) promover cursos, palestras e oficinas, tais como: artesanato, apoio escolar, apoio a 

gestantes, beleza e qualidade de vida, corte e costura culinária, computação e outros. 

 

 

 

ATENDENDO O DESAFIO DA CNSAFS APRESENTAMOS O PROJETO: 

 

“Assistindo o Próximo com amor Supremo” 

 

 Para trabalharmos em nossas SAFs, Federações e Sinodais, juntas com a Confederação 

Nacional no quadriênio 2022-2026. 

 

 

 

 

 



PROJETO 

 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

SUBTEMA 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”. 

 

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei 

com o bronze que soa ou como címbalo que retine.” 

 I Coríntios 13:1. 

 

É uma bênção poder colaborar amenizando a dor e o sofrimento do nosso próximo. 

Dentro dessa proposta desenvolvemos o projeto, visando revelar o amor de Cristo 

através do “Amor Supremo” que, orientados por Deus, devemos praticar. 

 

 

Eis algumas formas de vivenciarmos o Projeto 

 

“Assistindo o Próximo com amor Supremo”: 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - O significado de Amor ao 

próximo é se doar. Dar o seu tempo, compartilhar seus recursos, seus talentos 

e o que mais puder dispor para mudar a vida de quem está perto. O nosso 

próximo. 

 



•  Assistir os domésticos da fé suprindo suas necessidades físicas e espirituais (I 

João 3:17 e 18). A SAF cuida demonstrando amor, auxiliando a Junta Diaconal a 

preparar a cesta do amor, ouvindo, dando suporte no balcão de empregos, 

orientando nos programas sociais, governamentais (menor aprendiz, bolsa 

escola, cartão cidadão, mães amigas da escola, bolsa família e outros) atendendo 

as necessidades emergenciais. Cuidando de idosos, crianças, viúvas e outras 

pessoas com necessidades especiais (dentro da realidade de cada SAF); 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo: 

         Existem várias maneiras de exercer a caridade e o amor supremo, 

podemos colaborar ajudando muitas pessoas e transformando realidades 

renovando esperança. 

 

•  Como profissional posso doar meu tempo assistindo o próximo com amor. 

Com antecedência prepara o local, pode ser na igreja, em uma escola, em um 

salão. Convidando profissionais que queira doar seu tempo no “Dia Social” onde 

cada sócia ou amiga da Saf tem o privilégio de doar seu talento: As esteticistas, 

fisioterapeutas, manicures, cabelereiras, psicólogos, dentista, enfermeiras, 

médicos, assistente social, para esclarecimentos dos direitos e deveres do 

cidadão, orientações diversas, advogados para orientações jurídicas, pessoas 

capacitadas para atendimentos e orientações. Podemos convidar as preciosas 

“Martas” com mãos abençoadas para preparar os lanches, chás, caldos, bolos e 

outras que possam fazer doações de balas, biscoitos para a boa mesa dos 

alimentos. Sempre levando a parte espiritual que pode ser no início ou no final e 

sempre ofertando literaturas, folhetos e principalmente a Bíblia. É preciso 

envolver toda igreja e as outras secretarias, mas em especial missões e 

evangelização não deixem de convidar os pastores. 

 

•  Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Amar como Jesus Amou. 

Que seja essa nossa inspiração, exercitando o Amor Supremo doando sem 

reservas, atendendo as necessidades dos nossos irmãos. 

 

Doação de sangue. Que tipo é o seu? 

 

“O Sangue da mulher cristã é do Tipo “A de Amor” 

Nossa gratidão a Deus deve produzir generosidade com o próximo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Existem várias ações que 

podemos desenvolver colocando dons e talentos a serviço do próximo. Pode ser algo 

pequeno, mas se for feito com amor fará toda diferença. 

 

✓ Preparando o varal solidário. Arrecadando roupas, calçados, bolsas, utensílios 

domésticos (fazendo os reparos necessários) convidamos o publico alvo, já 

estabelecido pela saf, deixamos cada um escolher o que lhe for necessário.     

✓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varal Solidário 



✓ Aquecendo os corações nos seminários, asilos, orfanatos, creches, presídios, 

lares de idosos, casas de recuperação, maternidades e famílias em situações 

especiais. Olhando como Jesus, saberemos abençoar em cada situação. 

 

         
 

 

 

✓ Como verdadeiras Auxiliadoras podemos dar apoio a alunos que vem fazer o 

ENEM, principalmente os filhos de irmãos que vem do interior, apoio as pessoas 

que vem para hospitais e maternidades esperar exames, oferecendo água, lanche 

e apoio espiritual em oração e leitura bíblica. Dorcas com mãos abençoadas, com 

muitos trabalhos informais que podem suprir as necessidades emergenciais. 

Muitos dos nossos filhos que moram em republica esperam um dia especial, 

quando recebemos no sábado ou domingo para um lanche ou o almoço em 

família. Eu e você assistindo com amor supremo o próximo. Assistência Social, 

assistindo com coração misericordioso, orando e dando Ação ao Supremo 

Amor. 

 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Você pode demonstrar seu amor 

supremo contribuindo com diversidade de doações. Podemos realizar diversos tipos de 

Campanhas. 

É preciso que toda campanha seja direcionada, com prazo determinado, tudo feito com 

clareza, prestar relatório de tudo que foi arrecadado e distribuído. Quem fez a doação 

fica feliz de ver o resultado.  

Segue alguns exemplos: 

 

✓ Cesta do Amor – Alimentos da Cesta Básica. 

✓ Material Escolar – nas oficinas podemos reciclar. Preparar fichários com 

restante de folhas de cadernos doados, restaurando mochilas, enfeitando os 

pequenos lápis, pintando estojos etc. 

✓ Roupas e calçados – para o preparo do Quite do Amor 

✓ Medicamentos (com a prévia orientação) – Leites e suprimentos. 

✓ Cobertores e mantas para moradores de rua e irmãos necessitados 

desabrigados das enchentes 



 
 

 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Com corações Misericordiosos, 

estendemos as mãos com atitude de Amor supremo, suprindo a carência do próximo. 

Com a colaboração e generosidade dos irmãos preparamos: 

 

✓ Sopas e lanches para moradores de rua, para as filas de espera, para carteiros, 

enfermeiros e profissionais diversos, que trabalham em prol do próximo. 

Podemos levar carinho, oferecendo com amor bombons nos portões dos cursos, 

provas dos concursos, Enem e outros cada sorriso vai encher seu coração de 

alegria. 

 

 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo – Projeto Ponte Social 

ChildFund Brasil Fundo Para Criança. 

Site https://www.childfundbrasil.org.br/ 

 

Com a contribuição mensal de R$ 67.00, qualquer pessoa pode apadrinhar uma 

criança. Com o apadrinhamento, a criança e também sua família, passam a ser 

atendidas.  

A Igreja leva a Palavra de salvação e o ChildFund Brasil assiste na transformação 

social, através de mais de 11 tecnologias sociais como programas de 

empreendedorismo (avicultura, hortas e familiares) cursos e palestras, oficinas para 

as mães e muitas outras ações.  

As crianças são recebidas na sede da Associação local, no contra turno escolar e têm 

acesso a atividades para seu pleno desenvolvimento como música, artes, esporte, 

apoio nos deveres, artesanato, dentre outros. Um trabalho de transformação 

espiritual e social que proporciona uma nova vida para essas famílias, tirando-as da 

situação de extrema pobreza. Assim, podemos deixar um legado de transformação  

na vida se nossos afilhados e suas famílias. Bênção de Deus! 

 

 

 

https://www.childfundbrasil.org.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Com “Os Corações 

Misericordiosos”. confeccionando os corações solidários para clínicas oncológicas. 

Compartilhe o Amor Supremo, isso nos faz muito bem. 

Preparamos as almofadas corações nas oficinas especiais, louvando e orando por todas 

que no pós-operatório precisará do conforto das orações e dos corações solidários. 

        Projeto Corações Solidários. Trata-se 

de um projeto de confecção de almofadas 

para mulheres mastectomizadas. Além da 

função terapêutica, tem em si gotas de amor, 

carinho, atenção, solidariedade, respeito, 

aconchego, abraços, companheirismo. Como 

o projeto é desenvolvido? O projeto tem a 

finalidade de apoiar animar os que pelas 

circunstancias difícil de enfermidade estão 

desanimados (cartões com mensagens 

bíblicas, folhetos, inspiram e ajudam a ganhar 

novas forças.).   

1. Agendamento de dia e hora com a 

secretária de saúde, enfermeiras 

responsáveis pelas unidades, assistentes sociais, nos hospitais, clinicas ou unidades de 

apoio.  

2. Irmãs da SAF, previamente preparadas (espiritualmente e emocionalmente), após uma 

devocional se apresentam como Auxiliadoras solidárias e com o desejo de ajudar, orar 



com elas e oferecer auxilio básico de acordo com cada situação (agasalhos, lenços, Xales, 

meias ou o lanchinho).11  

3. Entregamos a cada um o kit o coração, o folheto, a bíblia.  

4. Nos colocamos a disposição para acompanhar e visitar se assim desejarem. 

Confecção da Almofada Coração 

Para a confecção dos corações se faz necessário 

observar o tamanho, medidas e o peso adequado para 

o ideal conforto do paciente após o processo cirúrgico.  

Ela foi desenhada para ser colocada embaixo do braço 

para proporcionar alivio na dor da incisão, diminui a 

tensão e sustenta os braços do paciente, dá apoio ao 

usar o cinto de segurança evitando desconforto, a ideia 

é que cada paciente tenha a sua disposição a linda 

almofada, logo após a cirurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como preparar os corações solidários 

Material: 

• tecido 100% algodão 

• 150g de manta siliconada antialérgica para o enchimento (seja 
criteriosa não deve passar o peso). 

• molde com as medidas Modo de Fazer: 

• Dobre o tecido, direito com direito, posicione o molde na dobra 
do tecido e risque em volta. 

• Corte o tecido, deixando uma margem de uns 2cm para 
costura. 

• Repita o processo acima. (Ficarão dois corações). 

• Costure os dois corações costurando direito sobre direito, 
seguindo o risco, lembrando de deixar uma pequena abertura na 
lateral (10 cm) para colocar enchimento. 

• Desvire o coração para o lado direito usando abertura. • 

Coloque o enchimento. 



• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Por amor alimentamos corpo e alma, 

mostramos o caminho. Em cada oficina uma oportunidade. Devemos iniciar com oração, 

leitura da palavra e louvor, um pequeno período que fará de cada oficina um manancial 

de bênçãos.  

 

Exerça Misericórdia, Ame o Próximo. 

✓ Implantar e manter a Oficina Dorcas - Precisamos fazer diferença em nossa cidade, 

em nosso bairro, pois somos Auxiliadoras, mulheres comprometidas com Deus com 

uma vida de oração, ação e Amor Supremo.  Podemos dar apoio aos nossos diáconos 

com aquiescência do Conselho, durante a semana usar nossos templos dando assistência 

para: reforços escolares, alfabetização de adultos, oficinas de capacitação (noção básica 

de informática) culinárias, pintura, bordados, crochê, tricô, costuras, culinária, confecção 

com material reciclado, consertando roupas para o bazar missionário. Nas oficinas 

podemos confeccionar mimos para as departamentais, aniversário das sócias, executivas 

e outros, dando oportunidade de aprendizagem para o trabalho informal e contribuir na 

renda familiar. Com critério e criatividade podemos abrir as oficinas para as amigas da 

SAF e fazendo arrecadação de outros itens, além dos alimentos para a cesta do amor: 

como sabonete, creme dental, desodorante, papel higiênico, absorventes, talco etc.  

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Podemos preparar a boutique 

Solidária. Com as doações dos 

semi usados, (vamos fazer o 

desapega para abençoar) 

preparamos o dia da assistência 

especial. Podemos trocar e 

também levar. Lembrando dos 

seminaristas, missionários, 

pastores e famílias além dos que já 

sabemos que necessitam de nossa ajuda.   

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Auxiliando na evangelização, pois 

somos parceiras no Projeto da Grande Comissão, por isso devemos suprir as 

necessidades físicas e espirituais, levar o pão e a Palavra de Deus, não podemos fazer 

assistência social sem orar e amar, pois a oração tem o mover de Deus nos corações; 

dar assistência significa acompanhar, dar suporte, ensinando a depender do Senhor 

Jesus que nos ama com amor eterno. Dando suporte à junta diaconal observando as 

necessidades básicas dos irmãos e seus familiares com: passagem se assim for 

necessário, exames médicos, consulta, óculos, pequenos reparos e menores 

consertos. A família cristã caminha junta e se ajuda mutuamente. 



 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Utilizar como instrumento de 

serviço na Secretaria de Assistência Social, a Caixa da Alegria. Quando assistimos o 

nosso próximo com amor supremo levamos alegria, por isso vamos restituir a alegria 

do Projeto Caixa da Alegria. 

 

 

A Caixa da Alegria é um Projeto de 

amor alegria e bênção. Com a 

Caixa da Alegria podemos dar ação 

ao Amor Supremo.  

Como funciona? - Cada SAF 

escolhe a Instituição, Congregação, 

Bairro, orfanatos, asilos e com 

antecedência necessária marca o 

dia da visita, já decidido com as 

sócias o que será oferecido, 

sempre tomando cuidado com a 

parte financeira, doando sem 

onerar (podemos trabalhar com as 

oficinas).  contribuindo para 

mudança de vidas, com Amor 

pessoas vão sendo transformadas. 

A Caixa de a Alegria dever ser preparada com amor e dedicação, sempre tendo 

em mente que a Caixa da Alegria é para abençoar. 

A Caixa da Alegria pode ser feito pela SAF, mas também individualmente. Pode-

se escolher uma criança para dar o kit escolar, um calçado, uma Bíblia, enfim, algo que 

se sabe que irá abençoar; 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Orar sempre, pois a Bíblia está cheia 

de exemplos, mulheres bem-sucedidas, abençoadas e dedicadas à vida de oração. A 

oração traz bênçãos, resultados e solução. A oração é a base principal do trabalho, nada 

podemos realizar sem ter a oração como prioridade, orando teremos sabedoria para 

falar e agir em cada situação. 

Tudo que vier as nossas mãos para fazer, teremos condições para realizar, pois o nosso 

maior trabalho é descansar no Senhor.  

 

Eu e você com mãos estendidas Servindo Amando Favorecendo o próximo. 

 

• Assistindo o Próximo com Amor Supremo - Agir voluntariamente e em conjunto.  

Considerando que somos uma só Igreja corpo de Cristo, devemos nos unir para prestar 

melhor serviço para a glória unicamente do nosso Deus. Ao fazer o serviço de 



Assistência Social, a SAF pode com a autorização do seu Conselho, pedir a colaboração 

e a participação também da UPH, UMP, UPA, UCP e da Junta Diaconal. 

A SAF pode preparar um painel informativo com as necessidades, por exemplo, 

da Congregação, da Igreja, das Famílias e etc.  e como agentes voluntárias, olhando com 

amor, estudar os casos sugerindo as providências e as tarefas a serem realizadas e estar 

pronta a ajudar na execução. Assim, a SAF pode a depender do consentimento do seu 

Conselho, auxiliar na mobilização de toda a Igreja para prestar um serviço com 

excelência, cuidando de forma integral das pessoas tanto das necessidades materiais 

quanto espirituais. 

É necessário despertar o amor cristão entre nossos irmãos, para isso precisamos 

fazer diferença. 

Podemos fazer mais, nos envolver mais, cuidar mais, pois Jesus nos ensina amar e se 

importar com as pessoas. 

Com mãos estendidas, cheias do Amor de Jesus, realizaremos estes e muitos outros 

projetos. 
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