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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) 

 
 

 
PROJETO 

 

“Evangelizar: Um ato de amor, privilégio das “eleitas” 
 

 
“Àquele que nos ama e pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos 

constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos 

séculos dos séculos. Amém.” (Ap. 1:5b, 6) 

 

Você “sendo uma eleita”, gostaria de ter o privilégio de responder ao chamado de 
Jesus, para ser uma trabalhadora em sua seara, auxiliando na Evangelização no âmbito da 

Igreja local, e/ou em âmbito regional e nacional? 
 

Como crentes redimidas, “eleitas”, salvas para servir, conclamamos cada auxiliadora 

e sócia da SAF, a trabalhar com amor na Seara do Senhor no cumprimento ao “Ide” 

de Jesus em obediência ao seu chamado. (Efésios 1: 3-14; 1 Pedro 2:9) 

 
 

 



Projeto da Secretaria de Evangelização da CNSAFs 
 

O Projeto da nossa Secretaria de Evangelização visa em primeiro lugar a Glória de Deus 

na Evangelização, sabendo que somos motivadas pelo próprio Deus a Evangelizar, pois é 
Ele quem nos capacita e n’Ele está o querer e o realizar. (Fp. 2. 9-13) 

 
 

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) 
 

 
Destacamos a seguir os subtemas do Quadriênio 2022-2026. 

 

SUBTEMAS 
 

I - 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. 

 
7 - Amar o Brasil e as cidades como Jesus, evidenciando o amor de Deus, pela Pátria, 

visando alcança-la para Cristo. 

 
BASE BÍBLICA 

 
“E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando 

o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele 

as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas 
que não têm pastor. E, então, se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é 

grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande 
trabalhadores para a sua seara”. (Mt 9:35-38) 

 

Estes versículos expressam a necessidade de nos colocarmos à disposição para 

trabalhar e participar da obra de Evangelização levando Jesus aos corações aflitos e 

necessitados do auxílio e socorro divino, tendo como modelo e exemplo o nosso 
Senhor Jesus Cristo, que vendo as multidões aflitas compadeceu-se delas. 

 
 

Atribuições da Secretaria de Evangelização da SAF  

Art. 26 – A Secretaria de Evangelização tem as seguintes atribuições:  

a) Promover trabalhos de evangelização nos lares, ao ar livre, em presídios, hospitais 

e pontos de pregação;  



b) Promover distribuição de Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, literatura 
evangélica e outros;  

c) Promover cursos de evangelismo pessoal e discipulado;  

d) Divulgar os congressos e os programas de evangelização da IPB;  
Parágrafo Único – Compete a Secretaria de Evangelização, incentivar as sócias para 

que cumpram a Grande Comissão deixada por Jesus aos seus discípulos. 
 

Além das atividades da Secretaria de Evangelização citadas para as SAF, a 
Federação e a Sinodal, deverão observar o Art. 59, a seguir: 

Art. 59 – As Secretárias de Atividades da Federação/Sinodal, buscarão apoiar as 

SAFs/Federações na elaboração de programas, sugestões de atividades e treinamento 
de líderes em suas respectivas áreas, sempre procurando colocar em prática o tema 

do quadriênio e os projetos da CNSAFs. 
 

 

OBJETIVOS  
 

“Evangelizar: Um ato de amor, um privilégio das eleitas” 
 

I – Em resposta ao grande Amor de Deus (Jo 3:16; Jo 15:12-14; I Jo 4:19) 
 

II – Em cumprimento ao “Ide” e a “Grande” “Comissão”. Indo e fazendo discípulos. (Jo 

13:34-35; Jo 15:12-14; Jo 17:26) 

 

III – Trabalhando com amor na Seara do Senhor, tendo um coração amoroso e 
misericordioso como o de Jesus. (Cl 2:14; Mt 9:35-38; Ef 5:1-2) 

 
IV – Privilégio das Eleitas em servir a Deus e ao próximo como um ato de amor. (Lc 

10:27; Rm 13:8-10; I Pe 2.9; 1 Jo: 3:16-18) 

 
 

OBJETIVO GERAL  
 

- O Projeto da Secretaria de Evangelização da CNSAFs, tem por objetivo primordial, 

conscientizar e conclamar o despertamento de cada auxiliadora para auxiliar a obra de 
Evangelização, por meio da Evangelização pessoal, coletiva e do discipulado;  

 
- Auxiliar na "Grande Comissão", no fazer discípulos e no cumprimento do IDE de Jesus, 

proclamando o Evangelho, anunciando o Cristo ressurreto, compartilhando o plano da 

Salvação e testemunhando de Jesus, por onde quer que andar (Mateus 24.14).  

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
- Vivenciar o Tema do Quadriênio dentro da Secretaria de Evangelização promovendo 

ações específicas que o evidencie.  

- Desenvolver o Tema do Quadriênio e planejar Atividades Evangelísticas, visando 

anunciar o Evangelho.  

- Estimular as sócias a leitura dos Evangelhos, do livro Atos dos Apóstolos, das Epístolas 
de Paulo, Pedro e João, com ênfase na Evangelização e alcance de vidas.  



- Fortalecer o nosso compromisso de "... proclamar as virtudes daquele que nos chamou 
das trevas para sua maravilhosa luz." (1 Pe 2.9)  

- Com base na Palavra de Deus, em cumprimento ao " Ide" de Jesus, o Projeto da nossa 

Secretaria de Evangelização da CNSAFs, visa manter o foco na Evangelização dando 
ênfase aos " Avanços e Impactos Evangelísticos”. 

- "Fortalecer o nosso compromisso de "... proclamar as virtudes daquele que nos 
chamou das trevas para sua maravilhosa luz." (1 Pe 2.9) e de ter uma vida piedosa e um 

coração misericordioso e amoroso como o de Jesus, para o alcance dos Eleitos e de 
vidas sem Jesus e sem direção. 

 

JUSTIFICATIVA  
 

Reflitamos: A Palavra de Deus em Atos 1.8, nos conclama a prática da Evangelização no 
poder do Espírito Santo. 

 

Há urgência da Evangelização e no fazer Jesus conhecido como o único caminho, a única 
verdade e vida, porque ninguém vem ao Pai senão por Jesus. (Jo 14:6). 

 
Em obediência ao chamado e a convocação de Jesus para a proclamação do Evangelho, 

no poder do Espírito Santo, conscientes da missão de pregar a salvação onde quer que 
formos, conclamamos cada sócia da SAF a trabalhar na Seara do nosso mestre e Rei 

Jesus.  

 

Dentro da visão e missão da IPB, com base nos ensinos doutrinários, valores e princípios 

cristãos, desenvolver o tema e os subtemas do trabalho Feminino/IPB, em observância 
às atribuições da Secretaria de Evangelização no GTSI. 

 
 

ALGUMAS AÇÕES PARA A SECRETARIA DE EVANGELIZAÇÃO 

 

• Orar sem cessar pela evangelização no Brasil. 
 

• Incentivar oração, jejum, mini vigílias e vigílias, pela evangelização no Brasil, 

orando por isso em todo último dia cada mês. 
 

• Evangelização envolve compromisso com a oração. Precisamos da verdadeira 
intercessão por todos e especialmente pelas pessoas que vamos evangelizar, 

porque as orações a Deus, preparam os corações para receber o Evangelho. 

Muito importante será praticar a oração e intercessão, por todos os homens, 

inclusive por todas as autoridades investidas de poder (1Tm 2.1-4; João 17.20;.Mt 

5.44). 
 

• Incentivar os “Avanços evangelísticos” ou “Impacto de 

Evangelização e Assistência Social”, em lugares estratégicos, nos 

arredores das Igrejas, Congregações e Pontos de Pregação, junto com as 
Secretarias de Espiritualidade e Assistência Social, com a finalidade de levar a 

Palavra de Deus a quem não conhece a Jesus, apoiar e auxiliar no 

fortalecimento do trabalho da IPB naquela localidade. Podendo também, 

promover “Ações solidárias” com a atuação de profissionais de diversas áreas 

de saúde. 



 

• Ser uma testemunha de Jesus, falando da Salvação em Cristo, em todos os 

lugares e a todos que encontrar, aos nossos parentes, amigos e vizinhos... 
 

• Realizar ações e atividades de evangelização, sempre o com o “De Acordo” 

da autoridade eclesiástica, nas proximidades da Igreja, nas praças, nos lares, 
hospitais, asilos, cemitérios, orfanatos, casas de recuperação de dependentes 

químicos, presídios, etc. 

 

• Realizar ou auxiliar nos trabalhos evangelísticos com crianças e adolescentes, 
nas EBFs, por meio de esportes e lazer, reforço escolar, trabalhos nas escolas 

onde tem permissão, etc. 

 

• Realizar Chás Evangelísticos, Cursos e oficinas de artesanatos e culinária, aberto 
ao público, com aulas semanais e momento devocional evangelístico. 

 

• Realizar caminhadas evangelísticas aproveitando datas comemorativas (Dia 

Internacional da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Bíblia, etc). 
 

• Incentivar a distribuição de Bíblias, Novos Testamentos, Folhetos e Literatura 

cristã, inclusive os enviados por meio das mídias sociais, CDs, DVDs e outros. 
 

• Manter folhetos e literaturas cristãs nos balcões de lojas, farmácias, salão de 

beleza, escritórios, recepções de hotel e pousada, hospitais e maternidades, 

ou seja, em todos os lugares possíveis e sempre com a permissão local. 
 

• Incentivar a leitura de bons livros, bons filmes, participação em Encontros, 

Congressos e palestras sobre evangelização, sempre observando, se estão 

conforme a Sã doutrina. 
 

• Incentivar a participação nos Cursos de Evangelização, oferecidos pela sua 

Igreja. 
 

• Incentivar as irmãs a fazerem o curso dos CPOs e Institutos Bíblicos, a fim de 
auxiliar em suas Igrejas. 

 
 

 

• Conhecer e auxiliar sua Igreja no Projeto Minha Cidade para Cristo 

 
“Projeto Minha Cidade Para Cristo 

Uma campanha nacional de evangelização promovida e coordenada pela APECOM – 
Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, que tem como objetivo a 

proclamação do Evangelho de Jesus Cristo em todo o território nacional, de cidade em 

cidade, numa parceria com as igrejas locais, forças de integração e departamentos 
missionários da IPB, durante o mês de agosto de 2021. 

 

A cidade é o campo missionário, onde cada igreja local é uma agência missionária, e cada 

crente fiel e verdadeiro, um missionário. Alcançar a cidade com a mensagem do 



evangelho através do envolvimento de cada igreja local, com a participação de cada um 
de seus membros, capacitados e equipados, é a forma mais eficaz de evangelizar o Brasil. 

 

Conclamamos cada igreja local, cada liderança e cada crente presbiteriano fiel e 
comprometido a abraçar este glorioso desafio!Todos somos missionários!” 

Disponível em: https://ipb.org.br/projetos-mcpc.php 
 

Acesse o site do projeto:  Site: http://minhacidadeparacristo.ipb.org.br 
 

Nossa tarefa, quanto a este Projeto: 

- Orar pelo Projeto Minha Cidade para Cristo. 
- Auxiliar ao Conselho da Igreja, no que ele 

disponibilizar para a SAF,  na vivência no Projeto 
Minha Cidade para Cristo. 

 

No site da SAF, na pasta da Secretaria de 
Evangelização, estará disponível a relação das 

3.755 (três mil, setecentos e cinquenta e cinco) 
Cidades onde não há IPB, para serem alvo de 

oração pelas SAFs. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos com o texto de Mateus 9:37-38  
 

Então, disse aos seus discípulos: "A seara é realmente grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua 

seara".  

 
É com um coração grato e temente a Deus que estarei trabalhando com amor e fé 

na seara do Senhor e confiada nos merecimentos de Cristo Jesus, debaixo da graça e 
misericórdia de Deus e na soberana vontade de Deus, agradecendo a Deus o seu 

chamado para servir a Deus na Secretaria de Evangelização da CNSAFs, em um novo 

Quadriênio. 
 

Agradeço a Deus pela oportunidade e o privilégio de ser chamada para servir a Deus 
como Secretária de Evangelização da CNSAFs, como auxiliadora no serviço precioso 

da obra de Cristo no serviço da SAF/IPB. É um privilégio indescritível fazer parte dessa 

equipe valorosa de Mulheres consagradas que se agradam em temer a Deus e servir 

ao Senhor no serviço da SAF. Sabemos que é um privilégio que Deus nos dá, 

acompanhando de grande responsabilidade. Sabemos também que sem Jesus nada 
podemos fazer, e é na dependência dele, com temor no coração, com amor e fé e 

com oração que recebemos esta tarefa e incumbência, na certeza e plena certeza de 
fé e confiança que Jesus está à nossa frente e nos cerca de cuidado e proteção e toda 

sorte de provisão para realização da nossa tarefa. Na certeza e confiança que Deus 

está à nossa frente para nos guiar, conduzir e capacitar para toda boa obra em Cristo 

Jesus, prosseguimos para o alvo, a fim de honrar e glorificar o seu grandioso e 

majestoso Nome: o Nome de Jesus. Tudo fazendo para Glória de Deus. (Cl. 

https://ipb.org.br/projetos-mcpc.php
http://minhacidadeparacristo.ipb.org.br/


3:17,23,24; 1CORINTIOS 10:31; 1 Pedro 2:9; Rm. 1: 17,18; Atos 1:8; Rm 10: 9, 13, 
15; Fp 2.1-13).  

 

"... aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto 
pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, 

na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre”.  Amém.  
 

“Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de 
Cristo seja o arbitro em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em 

paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos.” (Colossenses 3:14-15).  

 
No amor de Cristo Jesus  

 
Glecy Moreira 

SECRETARIA DE EVANGELIZAÇÃO CNSAFs 

                               Quadriênio 2022-2026 
 

 
 

"Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis 
na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus." 

 

Lema: “Sê tu uma benção” 
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