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QUADRIÊNIO 2022-2026

Novo Tema, Novas ideias
Por ocasião da I Reunião da Comissão Executiva da
CNSAFs, ocorrida nos dias 07 a 10 de julho de 2022, uma das
atividades da reunião consistia em reunir seis grupos mesclados ,
com participantes de todas regiões, sob a coordenação de
membros da Diretoria da CNSAFs e tendo como relatora e
apresentação para o plenário, por uma Presidente Sinodal.
A dinâmica tinha como tema: “Novo Tema, Novas Ideias” e
os grupos deveriam sugerir projetos e atividades que levasse m
ao desenvolvimento do novo tema do quadriênio.
Os grupos foram denominados por cores, os quais receberam
uma echarpe com as cores correspondente s: Rosa, Pérola, Lilás,
Cinza, Azul e Verde.

Grupo Rosa

NOVO TEMA,
BOAS IDEIAS
Grupo rosa
O grupo trabalhou as boas ideias em três dimensões:
• Assistência social
• Evangelismo
• Cuidado com a família pastoral
1. Dia de ação solidária – SAF em ação
Consideramos a necessidade atual de muitos – aumento da fome,
situação de rua, desemprego.
Os trabalhos de ação solidária social que eram realizados
esporadicamente têm que ser aprimorados e mais frequentes.
 Realizar pelo menos uma ação solidária
- Uma tarde de atendimento por um profissional
- Atendimento especifico (reforço escolar, oficinas)
- Varal solidário, apoio à enfermos em trânsito e na porta dos
hospitais, casas de apoio.
2. Rede de amor – soluções rápidas e imediatas
Muitas situações não podem esperar uma reunião ou um bom
planejamento. Exemplo: remédios, conta de água ou luz, alimentação
etc.
- Acionar o grupo whatsApp da igreja local;
- Expandir a rede para parentes e amigos.
3. Parcerias com o serviço social público (CRAS)
As vezes não temos todos os recursos, podemos acionar o CRAS que
pode oferecer:
- Palestrantes que esclarecerão dúvidas da população;
- Fornecimento de alimentação, medicamentos, profissionais.
4. Aproveitar as oportunidades
As vezes somos convidados a algum trabalho de apoio e devemos
aproveitar as oportunidades sem medo de conseguir realizar as ações
propostas.

- solicitação de culto em casas de apoio, hospitais, UPAs etc.
- Visitas à familiares e amigos – enfermos/problemas diversos.
5. Acolhimento e cuidado com “toda” a família pastoral
Incluir nas homenagens e programas que realizamos, toda a família
pastoral, não só o pastor e a esposa. Os filhos também vivenciam o
ministério.
- Reunir os pastores para um dia bacana;
- Oração pela família pastoral (reunião virtual, cartões);
- Presentear todos os membros da família - cestas de natal,
aniversário, fazendo guloseimas (bolo, pães caseiros).
Grupo Rosa, participantes: Andreia Aparecida Corrêa da Fonseca,
Carmen Lúcia Cavalcanti Simas, Célia Concessa dos Santos Montemor,
Débora Betânia Pereira de Almeida Amorim, Eliene Santos Souza
Gomes, Eusa Marins Ramos Silva, Leila Marina de Souza, Liliana
Souza da Silva Silveira (Coordenadora), Maria Lúcia de Alencar
Sarmento, Magaly Ribeiro de Sousa, Márcia Regina Silva, Marcilene
Rosa de Castro Ribeiro, Marli Borges Chaves, Marta Ferreira dos
Santos, Rosana Alves Leonardi, Silvia Cristina Ribeiro de Castro, Sirlei
Regina Diniz Mesquita, Walda Carneiro de Oliveira Carvalho

GRUPO PÉROLA

Ideias inspiradas no novo tema do quadriênio
1 – Através do tema: “agora pois, permanecem a fé, a esperança e o amor,
esses três; porém o maior deles é o amor” (1 Co 13.13), promover estudos

com mulheres para trabalhar RELACIONAMENTOS a fim de criar laços,
exercitar o “ouvir o outro”. Um trabalho onde aja a escuta da outra pessoa e
o acolhimento se for necessário, “CRIAR LAÇOS E NÃO NÓS”.
Usar um versículo chave e aplica-lo em uma dinâmica que juntamente com
a Palavra incentivará a reflexão e a sensibilidade dos participantes
promovendo liberdade. Exemplo: Salmo 128. Falar sobre a união da família,
a união em Cristo que faz a família forte.
Dinâmica – pegar 4 palitos de churrasco juntos e ver que juntos eles não
quebram.
2 – AMAR É...
Promover uma tarde com esse tema. Hoje vemos uma visão muito deturpada
do que é o amor e nessa abordagem, ao invés de incentivarmos essa visão
tão limitada do amor, trabalhar o amor como tema trazendo a essência dessa
palavra na visão de Deus, o amor de Cristo.
Só poderá responder no painel e completar essa frase (Amar é ...) quem
participar da programação.
Todas as partes da programação terão relação com o tema AMAR –
dinâmicas, músicas, reflexão e um painel para os participantes escreverem
em Post It e completarem a frase.
Até o lanche poderá ser elaborado em formatos que estejam relacionados
com o tema.
3 – “Porém o maior deles é o amor” (1 Co 13.13b)
Vivenciar o tema AMAR na prática, demonstrando em ações.
Desenvolver numa departamental esta temática (amor) e vivenciar na própria
departamental o que for trabalhado ... Ou ... através de tarefas que poderão
ser cumpridas posteriormente pelas sócias até a próxima reunião.
O amor sendo estudado e sendo também colocado em prática.
4 – EM AMOR, CUIDANDO DE QUEM CUIDA
Uma sugestão também para demonstrar apreço, amor aplicado à família
pastoral. Atitudes de amor, cuidando de quem cuida.
Ex: em Federação, pode-se oferecer um jantar para os pastores das igrejas do
Presbitério juntamente com suas esposas. A Federação organiza o jantar com
a colaboração das SAFs e cada SAF recebe uma caixa de MDF para decorar
e colocar dentro dela seus mimos para o casal, bilhetes para seu pastor e
esposa.
Ex: uma escala da SAF para ligar e orar com o pastor, sua esposa, seus filhos.
Ex: oferecer um bolo de café da tarde com um recado especial.

Ex: oferecer o cuidado com os filhos, para o pastor e esposa poderem sair
sozinhos.
5 – SERENATA DE AMOR
As sócias da SAF, com instrumentistas da igreja, fazerem visitas a membros
da igreja enfermos, convalescentes ou da 3ª idade. Levando alegria e
companheirismo através da “SERENATA DE AMOR” envolvendo o tema do
quadriênio.
6 – SEMENTES DE AMOR
As sócias da SAF recebem um vaso com terra, sementes e o nome de uma
irmã da igreja que ainda não é sócia da SAF. Elas terão a tarefa de cultivar e
cuidar dessas plantas e assim também cuidar daquela irmã em amizade,
orações para que se achegue à SAF. É como uma amiga de oração secreta.
7 – ANUNCIAR O AMOR DE DEUS ATRAVÉS DA EVANGELIZAÇÃO
Em uma feira livre ou dia de evento na cidade/bairro, a SAF faz bilhetinhos
com versículos escritos e espalha essas mensagens no trajeto para que sejam
retirados por quem passar.
Para trabalhar o tema do amor de Deus, acrescenta nessa programação uma
caixa bem decorada que será colocada de maneira estratégica nesse espaço e
por fora deverá estar escrito “AQUI TEM UM PRESENTE PARA VOCÊ”.
Quando alguma pessoa for ver o que há na caixa, estará escrito JESUS. Um
irmão ou irmã que estará posicionado observando se achegará amorosamente
à pessoa para falar sobre esse precioso presente.
Grupo Pérola, participantes: Aluzimar Soares Machado, Elisabete Martins
Riêra de Oliveira, Darice de Souza e Silva, Elaine Cardoso Flores de Jesus,
Elba Coelho Gonçalves, Elza Correia da Silveira, Ení Ferreira Brito,
Ernestina Rosa Pereira Paiva, Glaucimar Rickli Duarte Séllos, Glecy
Moreira, Lécia Brandão Neiva Rocha, Leila Judite dos Santos Reis
(Coordenadora), Lidianita Matos da Silva Pereira, Lisley Karla Brandão
Santos, Maria Elza dos Santos Pereira, Paula Bianchi Romer (Relatora),
Rosângela Longue Scheidegger, Rosaura Naves de Luces Fortes, Seara da
Silva Oliveira de Almeida, Sumaia Queiroga da Costa Diniz

Grupo Lilás

1. Implementar o projeto “A SÓS COM DEUS”, reforçando a
divulgação para que se torne uma prática diária e constante na vida de
cada mulher
Ex.: devocional diária com leitura bíblica e oração; devocional
Spurgeon, caminhada bíblica; leitura de bons livros que não firam nossa
doutrina.
2. Executar os projetos de assistência social já existentes, adaptando as
necessidades locais, assistindo com amor;
Ex.: empatia (doação de sangue, de medula); repartir (cestas básicas),
cadastros nas calamidades, desastres naturais (granizo, incêndio a
residências).
3. Defender o valor da família cristã com firmeza doutrinária e zelo
amoroso.
Ex.: retorno do culto doméstico (conversar, ouvir); promover
piquenique uma vez por mês para toda família em um Bosque/parque.
4. Fortalecer os relacionamentos interpessoais entre os irmãos da igreja
de forma saudável; fazer escala para visitar, cuidar dos enfermos,
viúvos (as), netos; promovendo comunhão entre as famílias (visitando
em momentos de refeição e outros); honrar as mulheres valorosas da
SAF com títulos de sócia beneméritas; adotar com amor as mulheres
da igreja que ainda não estão na SAF.
Ex.: envolver em trabalhos da SAF de acordo com habilidade; custear
deslocamento e logística para ir à igreja, dos idosos, jovens, adolescentes que
não têm famílias cristãs; convidar seu filho de oração (Projeto Ana) para um
momento especial (cinema, esporte, almoço).

5. Demonstrar apreço zelando da família pastoral, respeito e cuidado a
liderança eclesiástica.
Ex: oração e contatos por telefone; servindo café por ocasião de
reunião do Conselho da igreja, Junta Diaconal; SAF adota família pastoral –
cuidando de quem cuida; proporcionar lazer, treinamento e comunhão entre
as sociedades internas; assisti filmes com adolescentes e jovens (fazer análise
referente ao filme); oferecer pães, biscoitos para vizinhos (nós somos
missionários).
6. Auxiliar nos avanços missionários a nível local.
Ex.: Cuidado, Visitas e Apoio: manter o apoio e o cuidado com os
missionários filhos de oração da CNSAFs; cuidando de quem cuida (fazer
chegar um mimo nas datas de aniversário); olhar atento a família pastoral
(“andando com tanque vazio”, estressados, solitários).
7. Abraçar o projeto “Minha Cidade para Cristo”; respeitar as
autoridades civis e militares (dando apoio quando oportuno); evitar
comentários públicos que não glorificam o Reino de Deus; entrega de Bíblias
nas datas comemorativas com carimbo da igreja, a bombeiros, garis; café
para os garis; manter momentos especiais de oração pelas autoridades do
país, em nossas reuniões das SAF; criar oportunidades para realizar visitas
com oração e entrega de Bíblia, se possível em todas as esferas de governo.
Grupo Lilás, participantes: Cynthia da Silva Rios Costa, Delizete Dutra
Muguet, Dorcas Rodrigues de Campos Reis, Luciléia Aguero Damasceno
Torres, Maria Aparecida Fernandes Viana Cunha, Maria José Luna dos
Santos da Silva, Neide Maria do Nascimento Silva, Neuzi Gonçalves do
Nascimento Rogenski (relatora), Noaci Madalena Cunha Loula, Presb.
Alcenor Gomes, Sandra Lúcia Viana da Costa, Sandra Noronha, Sílvia
Helena Fernandes Angêlla, Silvia Batista de Castro Garcia, Sudonita Taveira
Alvarenga Wing (Coordenadora), Vivian Emerich de Azevedo Rodrigues

GRUPO CINZA

“NOVO TEMA, BOAS IDEIAS”
Projeto: “Amor aos pequeninos”

“Como podemos, com nossas mentes adultas, saber o que será interessante?
Se você seguir a criança… pode descobrir algo novo… “. Jean Piaget
Justificativa:
Crianças são bênçãos de Deus, mas são frágeis, por isso devem ser amadas,
cuidadas e protegidas. Elas absorvem o que está à sua volta, de bom ou de
ruim, por isso a importância de se passar valores, conceitos e ensinamentos
sólidos.
Depois da pandemia a Educação do nosso país que já era deficitária, piorou.
O que podemos fazer como Auxiliadoras, além de orar pelas crianças com
dificuldades e defasagem na aprendizagem ou em vulnerabilidade social em
nossas igrejas e cidades?

Acreditamos ser possível fazermos muito mais, pois a maioria das nossas
igrejas têm salas ociosas, que com autorização dos Conselhos locais, podem
ser utilizadas durante a semana. Temos também, um grande número de
profissionais na área da educação em nossas Igrejas e SAFs, que poderiam
contribuir voluntariamente para que crianças crentes ou não, possam concluir
a alfabetização ou serem ajudadas em outras dificuldades.
Por fim, destacamos o amor que devemos ter primeiramente a Deus e aos
pequeninos, sem isso o que fizermos será estéril e não glorificará o nome do
Deus a quem servimos e amamos! 1 Coríntios 13.13.
Objetivo geral:
Proporcionar às crianças com dificuldades e ou em vulnerabilidade, bemestar cognitivo, emocional, social, material e espiritual.
Objetivos Específicos:
Glorificar ao Senhor assistindo integralmente, através do projeto citado,
crianças crentes ou não;
Corrigir as dificuldades que a criança possa apresentar no processo de
alfabetização;
Assistir a criança de forma integral, buscando identificar suas necessidades
e promover desenvolvimento a nível intelectual, emocional, social, material
e espiritual;
Acolher as diferenças, reconhecendo que cada criança é única e vive em um
contexto próprio;
Repassar ensinamentos cristãos, para que as crianças, conheçam a Jesus
como Senhor e Salvador e cresçam integralmente e felizes, servindo e
amando a Deus;
Procedimentos/Metodologia:
Pedir autorização ao Conselho da Igreja local para realização do Projeto;
Fazer levantamento de profissionais, na igreja e SAF local, que queiram
atuar no Projeto;
Levantar recursos financeiros, provenientes de voluntários, empresas ou da
própria igreja local, para custear o lanche e materiais usados nos
atendimentos.

Sugestões de dia e horário. O atendimento será oferecido 1(uma) vez por
semana, com turmas de até 3 (três) crianças. 1ª turma: das 13h00 às 15h00 e
2ª turma, das 15h00 às 17h00. Se a demanda de crianças for maior, podem
ser acrescentados mais dias. Isso se houver profissionais disponíveis.
O atendimento será oferecido através de convites em nome da igreja local,
com dia e horário, previamente estabelecidos.
O atendimento será dividido: Abertura com devocional de 30 minutos,
seguido de 1 hora de reforço ou atendimento psicopedagógico ou outro
atendimento, conforme a necessidade da criança. Finalizando com lanche.
O Projeto “Amor aos pequeninos”, prioritariamente, ficará a cargo das SAFs,
supervisionado pelos Conselhos das igrejas locais.
Materiais Didáticos e Humano/Recursos:
Salas disponíveis;
Professores, Psicopedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Neuropediatras e
Assistentes sociais, cristãos, que voluntariamente queiram atuar no Projeto;
Mesas ou carteiras escolares, cadeiras, quadro branco ou lousa; Bíblias;
Cadernos e livros infantis; Lápis de cor e lápis preto, borrachas; Jogos e
brinquedos educativos; Brinquedos faz de conta; Jogos da memória; Jogos
de montar; Quebra-cabeça; Aparelho de som; Computador;
Duração: Mínimo 3 meses, máximo 12 meses.
Público alvo: Crianças de 8 a 9 anos ou, repetentes, com defasagem idade
série.
Avaliação: A avaliação deverá ser feita através de observação durante todo
o processo do projeto.
Observação: Este Projeto pode ser adaptado conforme à realidade de cada
SAF ou Igreja.
Grupo Cinza, participantes: Adriana Maia Ferreira da Silva (Coordenadora),
Célia Regina de Moraes Souza, Edivânia Andrade Pimentel Chaves, Elaine
Mendes da Silva, Elizete de Souza Borges, Érica Rejane Ribeiro Abrahão,
Ivanilde Araújo Raphael, Kueila Pimentel de Medeiros, Marlene Barreto
Leandro Braga (Autora do Projeto), Neuzeli Rodrigues Nascimento Marne,
Olindina Almeida Gama da Costa, Reny Rodrigues Costa, Rutileia Emiliano
de Freitas Tozetti, Tereza de Souza Nobr

Grupo Azul

 SUGESTÕES:
 Concurso Cultural: de poesias, contos e crônicas com o tema Amor;
 Chá com Amor envolvendo os vizinhos;
 Demonstrando Amor na família e com os colegas de trabalho, com
programações especiais;
 Pequenas mensagens ao coração (podcast), sobre o Amor,
correlacionando com os subtemas do Quadriênio da CNSAFs;
 Gestos de Amor para com a Sinodal Amiga;
 Amor Integrado: demonstração prática de amor às sociedades
internas e aos concílios;
 Vinhetas de Amor da SAF para a rádio SAF com narrativas das
sócias;
 Filmes com debates, com temas do Amor Fraternal.
Grupo Azul, participantes: Ada Cunha Xavier do Carmo (Relatora),
Alessandra Pereira da Silva Chagas, Dulcineia da Cunha Santos, , Eloisa
Helena Chagas Monteiro Alves, Geni Augusta da Silva Lemos, Laís de
Campos Vilas Boas, Luciene Emerick Freitas Borges da Costa, Maria de

Lourdes Macário Ferreira, Maria Lúcia Barbosa Assis, Marta Ferreira dos
Santos, Moabe Rosa Silva Cordeiro, Ninieth Calland Serra de Almeida,
Quitéria Soares Bazílio de Oliveira (Coordenadora), Sueli Alves de Almeida
Boechat, Tânia da Silva Portela

Grupo Verde

NOVO TEMA – NOVAS IDEIAS

Dentro da Secretaria de Assistência Social com seu projeto
“Assistindo o próximo com amor supremo”, fortalecendo a doação de
sangue: queremos incentivar a doação de Medula Óssea; com o slogan
“Alguém depende de você; persevere em fazer o bem” baseado no 2º
Subtema.
Muitas pessoas desistem de fazer a doação de medula no meio do
processo, porque é difícil encontrar alguém compatível e uma grande maioria
pode ser doador. A discussão no grupo seguiu nesta linha, incentivando as
pessoas a serem doadoras de medula óssea e perseverarem no processo de
doação.
Grupo Verde, participantes: Adalia Maria da Silva Pains, Ana Maria de
Oliveira Menezes (Coordenadora), Cristiane Ferreira Pires de Melo, Elisa
Marcia Moraes Dias dos Santos, Lindalva Lima Ferreira dos Santos, Loide

Cavalcante de Oliveira (Relatora), Lucila Maria Rosella Porfirio, Maria
Aparecida de Oliveira Moraes, Maria Aparecida Martins Silveira, Maria das
Dores do Egito Silva, Remilda Julia de Aquino Maia, Silvia Helena Simone
Vassão, Sueli Rodrigues de Moura Ribeiro, Sirlene de Faria Carvalho, Vera
Maria Santos Dias

Organizadora: Sudonita Taveira alvarenga Wing, Secretária Executiva da CNSAFs

