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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)

APRESENTANDO OS PROJETOS
DAS SECRETARIAS DE ATIVIDADES DA CNSAFs

Queridas e amadas irmãs de todas as amadas SAFs da Igreja Presbiteriana do Brasil
Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo (Ef 1.2)
Que o Senhor Deus em Cristo Jesus, continue lhes abençoando e fortalecendo.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor; estes três; porém o
maior destes é o AMOR”. (1 Co 13:13)
Estamos muito felizes, por termos recebido de Deus em Cristo Jesus, um tema
tão maravilhoso, rico, forte e com uma mensagem tão poderosa.

O Senhor Jesus, nos proporciona a oportunidade de perseguirmos os seguintes
objetivos neste quadriênio:
Aprofundar o conhecimento bíblico sobre o Verdadeiro Amor, o Amor a Deus
e ao próximo como a si mesmo.
Buscar incessantemente, ler a Bíblia, orar sem cessar e crescer na graça e no
conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Vivenciar o amor de Deus nos relacionamentos, com a família, com os irmãos,
com a liderança eclesiástica, com missões e na sociedade na qual está inserida.
Crescer em direção a Cristo, a fim de se parecer cada dia mais com Ele, na busca
de uma vida piedosa e consagrada, sabendo que dentre as maiores virtudes: fé,
esperança e amor, o amor é o maior de todos, e que sem amor, os dons e as ações
não terão validade para Deus, pois tudo passará, inclusive todos os dons, mas o
amor irá para a eternidade, pois lá está quem é o Amor, o Senhor Nosso Deus.
Estaremos vivenciando dentro do Tema, sete subtemas, começando pelo
“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”.
E concomitantemente, estaremos perseguindo o ideal de evidenciarmos o amor
ao próximo, a família, aos irmãos, a Igreja e a sua liderança, aos Campos missionários
e ao Brasil.
Neste Quadriênio, trabalharemos se Deus quiser e pela sua graça, e na sua
dependência, oferecendo às SAFs em todas as esferas do Trabalho feminino, Projetos
para nove Secretarias de Atividades.
Nossas irmãs nomeadas para tais serviços, oraram muito e se debruçaram para
criar Projetos que estão focados na vivência do Tema do Quadriênio, que nortearão os
quatro anos de serviço aos pés do Senhor, dentro da SAF, e tudo conforme é previso
no Guia das Sociedades Internas e no Guia do Trabalho Femino, conforme a seguir:
Conforme o Guia do Trabalho Feminino no que diz respeito as SAFs:
Art. 12 – São atribuições da Diretoria:
§ 1º - A elaboração dos planos para a SAF deve levar também em consideração o tema
e projetos da CNSAFs.
Art. 24 – As Secretarias de Atividades têm como objetivo desenvolver as potencialidades
das sócias para desempenhar as atividades na SAF, Federação, Confederação Sinodal e
Confederação Nacional e ainda na Igreja local como um todo.
§ 1º - As Secretarias de Atividades devem desenvolver junto a Diretoria projetos dentro
do tema proposto pela CNSAFs.
§ 2º - As Secretarias de Atividades devem trabalhar em conjunto e conforme suas
atribuições.

Conforme o Guia do Trabalho Feminino no que diz respeito as
Federações e Sinodais:
DAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES SINODAIS
Art. 45 - Além das finalidades previstas na Parte Comum do Guia Geral do Trabalho das
Sociedades Internas, compete ainda a Confederação Sinodal:

(...)
b) promover, incentivar e coordenar as atividades que agreguem as suas Federações,
procurando vivenciar com as mesmas o tema do quadriênio e os projetos propostos pela
CNSAFs;
Art. 48 – São atribuições da Diretoria: a) elaborar planos procurando vivenciar o tema
do quadriênio e os projetos propostos pela CNSAFs, submetendo-os à apreciação da Comissão
Executiva, bem como do(a) Secretário(a) Presbiterial e do(a) Secretário(a) Sinodal,
respectivamente, enviando uma cópia dos planos aprovados aos respectivos concílios,
Confederação Sinodal e Confederação Nacional;
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.

Conforme o Guia do Trabalho Feminino no que diz respeito a
CNSAFs:
Seção 1a. - Da Administração
Art. 72 – Administrará a Confederação Nacional:
Art. 74 – São atribuições da Diretoria:
a) promover, incentivar e coordenar projetos e o tema do quadriênio propostos pela
CNSAFs;
b) elaborar planos para a Confederação Nacional, submetendo-os à aprovação da
Secretária Nacional;
Art. 84 - Para alcançar os objetivos da Confederação Nacional, a Diretoria poderá
nomear Secretárias de Atividades de acordo com a estrutura e a conveniência da Confederação
Nacional, com base nos Artigos 23 a 33 deste Guia do Trabalho Feminino.
§ 1º – As Secretárias de Atividades buscarão apoiar as Confederações Sinodais, as
Federações e as SAFs na elaboração de programas, sugestões de atividades e treinamento de
líderes em suas respectivas áreas, colocando em prática o tema e os projetos do quadriênio da
CNSAFs.
§ 2º – A Diretoria da Confederação Nacional poderá reunir-se com suas Secretárias de
Atividades, sempre que necessário.
Art. 85 – As Secretárias de Atividades junto a Diretoria elaborará um projeto de trabalho
dentro dos objetivos do Tema e Sub-temas do quadriênio dando notícias do trabalho.
Parágrafo Único – As Secretárias de Atividades contribuirão com artigos dentro de suas
atribuições submetendo-os a orientação da Presidência e a supervisão da Secretária Nacional.
No final de cada gestão as informações sobre o trabalho das Secretarias de Atividades farão
parte do relatório final.

Portanto minhas queridas irmãs, com muito carinho, as orientamos de que não
precisamos criar novos projetos, apenas vivenciarmos com temor, tremor e criatividade,
os abaixo mencionados, buscando atingir os objetivos do quadriênio para a SAF.
Citamos a seguir os Projetos das Secretarias de Atividades da CNSAFs,
que forma criados com muito amor e carinho, para atender às expectativas do Tema do
Quadriênio em todas as esferas do Trabalho Feminino, desde as SAFs até a CNSAFs.
Secretaria de Espiritualidade da CNSAFs - Projeto: “O Maior destes é o
amor”;
Secretaria de Assistência Social da CNSAFs – Projeto: “Assistindo o
próximo com amor supremo”;

Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais da CNSAFs – Projeto: “Amor
que transforma”;
Secretaria de Estatística da CNSAFs – Projeto: “Pepitas de amor
garimpando amorosas pepitas”;
Secretaria de Comunicação da CNSAFs para as mídias – Projeto: “Uma
comunicação amorosa, fluída e assertiva”;
Secretaria de Comunicação da CNSAFs para a SAF em Revista – Projeto: “SAF
em REVISTA: Um instrumento de amor feito para você”;
Secretaria de Evangelização da CNSAFs – Projeto: “Evangelizar: Um ato de
amor, privilégio das “eleitas”;
Secretaria de Missões da CNSAFs – Projeto: “Auxiliadoras na Missão”;
Secretaria de Música da CNSAFs – Projeto: “Cantando o amor de Deus”.
Desejamos as Diretorias das SAFs, Federações, Sinodais e CNSAFs, assim como
as Secretárias de Atividades das SAFs, Federações, Sinodais e CNSAFs, as bênçãos de
Deus na vivência destes Projetos perseguindo os objetivos do Tema do Quadriênio,
buscando a glória de Deus, em Cristo Jesus, Nosso Senhor.
Deus a todas recompense, e cheguemos a 2026, debaixo da Graça e da
Misericórdia do Nosso Deus, orando sem cessar, amando cada dia mais ao Senhor e
testemunhando o seu grande amor.
“Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados
filhos de Deus”; (1 Jo 3.1)
De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: Com amor eterno eu te
amei; por isso, com benignidade te atraí. (Jr 31:3)
Com carinho e fraterno abracinho.
Ana Maria Prado
Presidente da CNSAFs
Quadriênio 2022 -2026

