
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs 

SECRETARIA DE MISSÕES DA CNSAFs 

 
 

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) 

 

 
Guia das Sociedades Internas da IPB: Art. 26 - Secretaria de Missões tem as 

seguintes atribuições: 

 
a) Promover trabalhos e palestras sobre missões; 

b) Distribuir Bíblias, Novos Testamentos, folhetos, literatura evangélica e 
outros; 

c) Divulgar os congressos, programas de Missões da IPB, boletins da 

Junta de Missões Nacionais e da Agência Presbiteriana de Missões 

Transculturais, bem como artigos e revistas dos órgãos informativos da 

IPB; 
d) Manter correspondências com missionários (divulgando suas cartas e 

relatórios entre as sócias); 
e) Realizar entre as sócias, campanhas em favor dos missionários da Junta 

de Missões Nacionais e da Agência Presbiteriana de Missões 

Transculturais, desde que aprovadas pelo Conselho. 

 

 

 



Orientação da Confederação Nacional das SAFs (CNSAFs) quanto ao desenvolvimento 
do Trabalho de Missões - Quadriênio 2022-2026: 

 

 
SUBTEMA: 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. 
 

Missão é um movimento salvifíco e Kerygmático, que parte do coração e da volição 

de Deus, revelado nas Escrituras, na qual o evangelho é prometido, no 
Messias, a todas as pessoas de todos os povos espalhados pelo mundo. 

Portanto, é um movimento de Deus. Eu poderia dizer que tem como principais 
elementos: (...); 3) O amor do Pai que, a cada dia, tenta nos dizer que uma alma 

vala mais do que o mundo inteiro; (Reverendo Missionário Ronaldo Lidório).  

 
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do 

amor e tomando como capacete a esperança da salvação; (1 Ts 5:8). Porque Deus não 
é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com 

o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos (Hb 6:10).  
 

“Relação da igreja com o apóstolo era uma avenida de mão dupla. Ela dava e recebia. Ela 

investia bens financeiros e recebia benefícios espirituais (1Co 9: 11; Rm 15.27). Ela 

investia riquezas materiais e recebia riquezas espirituais. De Paulo, a igreja recebia 

bênçãos; da igreja, Paulo recebia bênçãos materiais. Ela ministrava amor aos apóstolo e 
recebia dele gratidão”. (Reverendo Hernandes Dias Lopes) 

“A igreja de Filipos não apenas enviara dinheiro para Paulo, mas também consolo. Ela 
nãos apenas supria suas necessidades físicas, mas também emocionais e espirituais. Os 

filipenses haviam renovado sua bondade de dois modos: ajudando o apóstolo 

financeiramente e partilhando-lhe a aflição. Era uma igreja que contribuía para a obra 
missionária não apenas por um desencargo de consciência, mas sobretudo, por um 

profundo gesto de amor ao ministério. A igreja de Filipos enviou Epafrodito não apenas 
com uma oferta, mas como a oferta para Paulo”. (Reverendo Hernandes Dias Lopes) 

 

Alegrei-me sobre maneira, no Senhor porque, agora, uma vez mais renovaste a 
meu favor o vosso cuidado; o qual também já tínheis antes, mas vos faltava 

oportunidade. (...). Toda via, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis 
também vós, ó filipenses, que, no início do evangelho, quando parti da Macedônia, 

nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós 

outros; porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o 

bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que 

realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso credito. Recebi tudo e tenho até 
de sobra. Estou suprido, desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, 

que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada.  E 
o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, tudo aquilo 

de que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todo o sempre. Amém!  

(Fl 4:10-23).     Extraído do Folder da CNSAFs – Quadriênio 2022-2026  

 

 
 



Projeto Secretaria de Missões da CNSAFs 
 

Tema: Auxiliadoras na Missão 

 
Versículo: “Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, 

para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3.16 
 

 
Agradecimento: 

              A Deus toda gratidão. “Bendize, ó minha alma ao Senhor e tudo o que há em 

mim bendiga ao seu santo nome... e não te esqueças de nem um só de seus benefícios” 
Salmos 103.1e2.  

             Sou imensamente grata ao Senhor pelo privilégio de ser sócia da Sociedade 
Auxiliadora Feminina (SAF), sociedade cuja finalidade é a de Glorificar a Deus, como 

sócia da SAF, temos  a consciência de que, fomos salvas por Cristo e chamadas para 

servi-lo, bem como a sua Igreja, sendo verdadeiras auxiliadoras, inclusive no fazendo 
missões, indo aos campos missionários, contribuindo com o envio de missionários aos 

campos, contribuir financeiramente, sendo fieis dizimistas, ofertantes, pagando a 
mensalidade da SAF, ou seja honrando ao Senhor com as primícias, do nosso tempo e 

dos nossos recursos,  orando por missões, sendo parceiras na missão, socorrendo aos 
necessitados, praticando a hospitalidade, enviando recursos aos campos, servindo onde 

for preciso, animando os desanimados, sendo apoio, cantando louvores ao Senhor, 

colaborando ou seja trabalhando na grande seara do mestre.                   

             Agradeço a Diretoria da Confederação Nacional das SAFs pela minha 

nomeação como Secretária de Missões, sou grata pelo apoio, as orações e 
companheirismo constante. Deus vos abençoe grandemente!  

             Que Deus continue nos instrumentalizando e nos usando para engrandecer o 
nome de Cristo e expandir sua grande obra salvadora em todo lugar.  Desejo a todas as 

amadas irmãs um novo quadriênio repleto da graça e da misericórdia do nosso Senhor 

Jesus!  
 

 
Introdução: 

 

Reconhecemos o grande amor de Deus por nós, pois, o “amor de Deus é derramado 
em nosso coração pelo Espirito Santo, que nos foi outorgado”. (Romanos 5.4), e em 

resposta a este amor, aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo 
como a nós mesmos. Mateus 22.36-40. 

    Como Auxiliadoras na Missão vivemos em amor, compartilhando com todos desse 

grande amor, sendo apoio aos missionários, nos Campos e Projetos Missionários. Com 

consciência de que “Somente Deus tem o poder de salvar, mas ele nos chama a 

testemunhar, testificar, proclamar, ensinar, viver e pregar. Deus não somente determina 
os resultados, mas também estabelece os meios pelos quais esses resultados são 

efetuados”. Elisabeth Elliot. A nossa resposta deve ser de obediência e sujeição a vontade 
do Senhor. 

Temos como Desafios: 

1: Ser Auxiliadora na Missão, com entendimento de que é o Senhor quem nos chama a 

servir no Trabalho Missionário, e qual tem sido o nosso envolvimento? Ocupamos 

arduamente nossas mãos na Obra que Deus nos tem chamado a realizar? E sempre 



aprimorar o conhecimento no buscar um melhor entendimento do lugar primordial da 
Missão em nossas vidas; 

2: Ser auxiliadora na Missão, sendo parceira dos Missionários e de suas famílias – 

Vivenciando o amor e a comunhão com os irmãos na missão; 
3: Ser Auxiliadora na Missão, sendo parceiras dos Campos e dos Projetos Missionários 

– Compartilhando suas necessidades e desafios. 
 

 
Nossa Missão: 

O Senhor designa nossa participação ativa como povo de Deus e para isso o Senhor nos 

concede a sua graça que nos capacita a ser o que o Senhor quer que sejamos servos 
obedientes ao Chamado, pois, atraída pelo chamado de Cristo, através da Obra do Espirito 

Santo nas nossas vidas para que através de nós, sejamos instrumentos do amor de Deus na 
vida das pessoas fazendo missões, com todo o entusiasmo me disponho alegremente, 

prontamente, plenamente e sempre à disposição do Senhor Jesus para servi-lo onde Ele me 

colocar, portanto, há uma grande oportunidade de servir,  e de levar a mensagem de 
salvação a todos os povos com todo empenho necessário sendo parceiras na missão. 

 
 

Objetivos: 

• Realizar Trabalhos Missionários; 

• Conhecer o testemunho de irmãos e irmãs que na história da Igreja manifestaram 

a disposição para o serviço missionário em outros povos, nações e diferentes 

regiões de seus países. 

• Fornecer ferramentas que possibilitem a execução do Trabalho Missionário;  

• Incentivar a sócia da SAF a se prepararem para servir melhor na Obra 

Missionária; 

• Aproximar ainda mais as sócias da SAF dos Missionários e de suas famílias bem 

como dos Campos e dos Projetos Missionários, por meio da oração, ligação, e-

mails, cartas, notícias missionárias etc. 
 

 
Metodologia: 

Amar – Vivenciar o amor, compartilhando o que somos e o que temos com o próximo; 
Servir – Prontidão em apoiar, orar, contribuir, ir sendo parceiras na Missão; 

Oração – Orar pelo despertamento de novas vocações, orar pelos obreiros que estão 

iniciando o seu treinamento e pelo levantamento do sustento financeiro, orar pelos 
missionários que já estão nos campos, por suas famílias, orar pelos campos e projetos 

missionários. 

 

 
Associando-se aos Missionários como suas mães de oração: 

Cada Sinodal irá adotar Missionários da APMT e da JMN com o intuito de aproximar, 

comprometer, orar, amar e servir.  
Manter contato com os missionários, corresponder-se com eles expressando afeto, 

apreciação e apoio. Lembrar de parabeniza-los em seus aniversários, cumprimenta-los 
em datas comemorativas e em ocasiões especiais. 

 

 



DESENVOLVIMENTO: 
Missões - Ações sugeridas: 

 

1. Incentivar oração e jejum todo 1º dia de cada mês pela Obra Missionária;  
2. Desenvolver o Agosto Missionário; 

3. Incentivar a realização da jornada de 31 dias de Oração durante todo o mês de 
agosto e onde for possível realizar vigílias ou mini vigília por Missões, podendo 

ser realizada a nível de SAF, de Federação ou Sinodal; 
4. Cada Sinodal será responsável pelos seus Missionários Filhos de Oração, 

mantendo contato, parabenizando-os nos aniversários e aniversários de 

casamento e os cumprimentando-os em datas comemorativas e em ocasiões 
especiais;  

5. Incentivar visitas a família do Missionário levando apoio e motivação; 
Incentivar as viagens missionárias aos Campos Missionários, para realizar 

trabalhos missionários; Observação: Entre em contato com a 

liderança do trabalho pedindo permissão, caso tenha permissão organize com 
muita antecedência toda programação; 

6. Organizar e realizar Boutiques Missionárias com roupas seminovas e em 
excelente estado de conservação para atender o Missionário e sua família, 

sugestão: Manter sempre boas peças em reserva para quando surgir a 
necessidade em socorrer, a Sinodal já tenha disponível. 

7. Organizar e manter atualizado o Mural Missionário; 

8. Organizar e realizar Conferencias Missionárias; 

9. Organizar Missiofeiras;  

10. Incentivar e apoiar o Projeto Natal Missionário; 
11. Divulgar as Revistas Alcance da APMT e a Revista Ação Missionária da JMN; 

12. Incentivar, ir e apoiar os Avanços Missionários entre os povos indígenas, ciganos, 
ribeirinhos, quilombolas e imigrantes; 

13. Orar, apoiar e visitar a Missão Caiuá; 

14. Convidar o Missionário para participar dos Encontros on-line e onde for possível 
do presencial em ambos o Missionário deverá trazer a mensagem e deverá 

receber um Mimo. 
15. Manter e atualizar no site da SAF os Informativos dos Missionários e o material 

produzido e os acontecimentos no Trabalho Feminino na área de Missões em 

todos os âmbitos SAF, Federação e Sinodal; 
16. Incentivar a participação e contribuição nas campanhas financeiras da CNSAFs 

realizadas para finalidades missionárias; 
17. Organizar cursos e treinamentos Missionários; 

18. Incentivar a participação em Congressos, cursos e treinamentos oferecidos pela 

IPB na área de Missões;  

19. Incentivar a leitura de livros, E-book, Revistas e literaturas Missionárias; 

20. Incentivar e sugerir Filmes, palestras, mensagens sobre Missões;  
21. Enviar Bíblias, folhetos e literaturas cristãs aos Campos Missionários.   

Observação: 
Não prometer aos missionários o que não podemos fazer, e nem 

podemos entregar, a princípio, somos sua mãe de oração. 

Mas dentro das possibilidades de cada Sinodal, Federação e SAF 

contribuir com ofertas missionárias, organizar e entregar o que for 

possível. 
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Conclusão: 

“Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com jubilo, 
trazendo os seus feixes”. Salmos 126.6 

É com muita alegria reconhecendo os grandes feitos do Senhor, nas nossas vidas, sendo 
o nosso Senhor e Salvador nos capacitando e nos permitindo realizar o trabalho que Ele 

nos confiou a fazer, que grande privilegio! A conclusão que eu chego é que a Obra do 
Senhor é prioridade, precisamos cumprir o propósito do Senhor em ser o sal da terra 

e a luz do mundo, onde o Senhor nos colocou e aguardando com muita expectativa a 

volta do Senhor. 

Que Deus continue nos despertando para viver uma vida piedosa aos pés do Senhor, 

com o propósito de sermos mais semelhantes a Ele, amando, servindo com visão 
missionária.    

Que o Senhor continue nos capacitando e nos fortalecendo, para que possamos em 
amor, continuar auxiliando em sua seara, como suas servas, dispostas a servir ao Senhor 

e a sua Igreja, empenhadas para fazer o melhor dentro da Grande Comissão. 

 
“Ensina-nos, bom Senhor, a te servir como mereces, a dar sem calcular o custo; a lutar 

sem considerar as feridas; a labutar sem procurar descanso; a trabalhar sem pedir 
recompensa alguma, exceto a de saber que fazemos a tua vontade. Por meio de Jesus 

Cristo, nosso Senhor”. Inácio de Loyola 
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