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O ano de 2019 está chegando e louvamos a Deus por você ter aceitado o desafio de assumir 

um ministério tão relevante para a Igreja e para comunidade. 

Conforme orientado no EROI (Encontro Regional de Oficiais de Igreja), este informativo trará 

instruções sobre os materiais que temos disponíveis, as sugestões de uso, os valores (unitários) e o 

formato em que o pedido deve ser feito. 

 
1. MATERIAIS DO MINISTÉRIO DA MULHER E SUGESTÕES DE USO: 
 

 ESTUDO BÍBLICO/EVANGELISMO 
 

 

 

GUIA DE ESTUDO DA BÍBLIA – PALAVRA VIVA:  
 
Esta é uma versão feminina que contém 13 estudos ilustrados, 
tem o formato de guia de bolso e é ideal para compartilhar com 
as colegas de serviço, faculdade e etc. 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

ESTUDO BÍBLICO – PROJETO COR E SABOR NA BÍBLIA:  
 
O estudo bíblico do Projeto Cor e Sabor na Bíblia é adesivado e 
pode ser usado tanto para estudos pessoais quanto para dar 
estudos bíblicos. 
 
 
Valor: R$ 0,91 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

ESTUDO BÍBLICO – OUVINDO A VOZ DE DEUS:  
 
Esta alternativa de estudo possui o mesmo conteúdo do já 
conhecido estudo doutrinário Ouvindo a Voz de Deus, mas tem 
capa personalizada para mulheres. É uma opção muito 
interessante para estudar com as amigas e acompanha o estudo 
que contém na Bíblia de Estudo da Mulher. 
 
 
Valor: R$ 1,00 
 
 
 



 

 

 

 

 JORNADA ESPIRITUAL/PEQUENO GRUPO 

 

 

BÍBLIA DE ESTUDO DA MULHER COM GUIA DE ESTUDO:  
 
A Bíblia da Mulher possui capa dura e personalizada. 
No final da bíblia contém um estudo bíblico doutrinário “Ouvindo 
a Voz de Deus” e é ideal para cursos bíblicos. 
 
 
 
 
Valor: R$ 9,80 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

LIVRO – AMANDO PARA A ETERNIDADE:  
 
“Amando Para A Eternidade” é um livro de estudo de pequenos 
grupos para mulheres. Está disponível em duas versões: uma 
para esposas e uma para pais. 
 
 
 
Valor: R$ 3,00 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

LIVRO – ORAÇÕES QUE SUSTENAM: 
 
Orações Que Sustentam contém estudos para pequenos grupos 
voltados para oração. 
 
 
 
 
Valor: R$ 2,34 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

 
LIVRETO A PRESENÇA DE JESUS EM MINHA VIDA 
 
A Presença de Jesus em Minha Vida é um programa para retiro 
espiritual de mulheres que pode ser adaptado para programas 
de fim de semana ou de um dia.  
 
 
Valor: R$ 0,48 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

PROJETO ESTER: 
 
O Projeto ESTER é um acróstico de Evangelizando 
Semanalmente Testemunhando Em minha Residência, o kit 
contém guias com 11 estudos, DVD musical, marca páginas, 
cartões de convite e certificado. 
 
 

ESTUDO DIVERTIR E INSTRUIR: 
 
Este estudo tem a proposta de “ensinar brincando” com 
jogos de palavras cruzadas, caça palavras, jogo dos sete 
erros, entre outros, que trazem reflexões a luz da Bíblia. 
 
Valor: R$ 1,22 
 



 

 

 

 

 

 

LIVRO – ESTAREI PRONTA PARA O SÁBADO:  
 
 
O livro traz atividades práticas para o preparo que antecede o 
dia de sábado, podendo ser estudado em pequenos grupos. 
 
 
 
Valor: R$ 3,17 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

LIVRETO – A PRESENÇA DE JESUS EM MINHA VIDA: 
 
 
A Presença de Jesus em Minha Vida é um programa para retiro 
espiritual de mulheres que pode ser adaptado para programas 
de fim de semana ou de um dia.  
 
 
Valor: R$ 0,48 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

JORNADA ESPIRITUAL – VIDA PLENA: 
 
 
Esta jornada espiritual é direcionada para mulheres solteiras, 
viúvas e divorciadas com desafios diários para o fortalecimento 
espiritual. 
 
 
 
Valor: R$ 1,64 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

 
GUARDIÃ DO LAR – UM PROJETO PARA MULHERES QUE 
QUEREM FAZER A DIFERENÇA: 
 
A jornada espiritual Guardiã do Lar – Um Projeto Para Mulheres 
Que Querem Fazer a Diferença é voltada para mulheres 
casadas afim de fortalecer a vida conjugal.  
 
 
Valor: R$ 2,00 
 
 
 
 
Valor: R$ 1,08 

 
GUARDIÃ DO LAR – MÃES QUE REVOLUCIONARAM O 
MUNDO: 
 
A jornada espiritual Guardiã do Lar – Mães Que Revolucionaram 
o Mundo é direcionada para mães, contendo atividades diárias 
que farão de seus lares um lugar melhor. 
 
 
Valor: R$ 2,00 



 MINISTÉRIO DE ORAÇÃO INTERCESSORA 

 

 

 

 BOAS VINDAS/BATIZANDAS 

 

 

 
GUIA DO MINISTÉRIO DE ORAÇÃO INTERCESSORA – 
COMUNHÃO COM DEUS: 
 
O guia para o Ministério de Oração Intercessora é o plano diretor 
do desenvolvimento do ministério para congregação. 
 
 
Valor: R$ 2,74 

MANUAL DE ATIVIDADES – SEMPRE EM ORAÇÃO 1: 
 
O manual te atividades é um complemento do guia do ministério 
de oração intercessora, com atividades mensais e programas 
passíveis de adaptação, mas com o intuito de integrar toda a 
comunidade da igreja. 
 
 
Valor: R$ 0,88 

MANUAL DE ATIVIDADES – SEMPRE EM ORAÇÃO 2: 
 
O manual te atividades é um complemento do guia do ministério 
de oração intercessora, com atividades mensais e programas 
passíveis de adaptação, mas com o intuito de integrar toda a 
comunidade da igreja. 
 
 
Valor: R$ 0,98 

KIT BATIZANDA – PASTA “BEM VINDA À FAMÍLIA DE 
DEUS” E REVISTA “UM MINISTÉRIO PARA VOCÊ”: 
 
O kit contém uma pasta e uma revista que podem ser dados de 
presente para as batizandas (mulheres adultas) no momento da 
entrega do kit batismal ou certificado de batismo, convidando a 
nova membro a participar da equipe do Ministério da Mulher. 
 
Valor: R$ 2,36 

FOLHETO – SEMEANDO ESPERANÇA: 
 
 
Sugestão de “cartão” que pode acompanhar em lembrancinhas 
do Dia Internacional da Mulher (08 de Março), enaltecendo a 
importância da mulher.. 
 
 
 
Valor: R$ 0,09 



 SERMONÁRIOS 

 

 

 

 

 

SERMONÁRIO PARA QUARTAS DE PODER – DISCIPULOS: 
 
Este livro contém sermões com temas relacionados aos 
discípulos e pregações passíveis de adaptação. É uma 
excelente escolha para quem quer desenvolver o ministério de 
pregação. 
 
 
Valor: R$ 1,86 

SERMONÁRIO PARA QUARTAS DE PODER – IDENTIDADE 
DE JESUS: 
 
O sermonário traz temas que discorrem sobre a identidade do 
Messias com pregações passíveis de adaptação. É uma 
excelente escolha para quem deseja desenvolver o ministério 
de pregação. 
 
Valor: R$ 1,86 

SERMONÁRIO PARA QUARTAS DE PODER – 
RESTAURANDO O ALTAR: 
 
Restaurando o Altar é um semornário com temas direcionados 
a família e a restauração do lar cristão. 
 
 
 
Valor: R$ 1,99 

SERMÃO DO SÁBADO MISSIONÁRIO DA MULHER 
ADVENTISTA (SMMA) 2019: 
 
 
O livreto 2 em 1 contém os sermãos para o dia do SMMA e 
Quebrando o silêncio. Ambos devem ser usados segundo a 
agenda nas datas respectivas. 
 
Valor: R$ 0,86 

SERMÃO DO QUEBRANDO O SILÊNCIO 2019: 
 
 
O livreto 2 em 1 contém os sermãos para o dia do SMMA e 
Quebrando o silêncio. Ambos devem ser usados segundo a 
agenda nas datas respectivas. 
 
 
Valor: R$ 0,86 



 SAÚDE 

 

 

 

2. MATERIAIS DE RECEPÇÃO E SUGESTÕES DE USO: 

 

 

 

 

LIVRO – CUIDANDO DAS EMOÇÕES: 
 
 
O livro aborda princípios para o crescimento pessoal e espiritual 
com linguagem leve e descontraída. É uma boa opção de 
lembrança para chás e encontro de mulheres. 
 
 
Valor: R$ 2,59 

REVISTA – EU, MULHER: 
 
 
A revista Eu, Mulher traz um rico conteúdo com dicas de 
cuidados com a saúde feminina e é um material ideal para dar 
de lembrança em palestras que abordem o este assunto ou 
mesmo para ser estudado entre amigas. 
 
Valor: R$ 1,29 

LIVERTO – VOCÊ ESTÁ ENTRE AMIGOS: 
 
 
O livreto é uma material direcionado a visitantes da igreja, 
possuindo um conteúdo que fala sobre as instituições da Igreja 
Adventista do Sétimo dia. 
 
Valor: R$ 0,55 

TRÍPTICO – MULHERES VISITAM: 
 
 
Não exclusivo para mulheres, mas de suma importância para o 
Ministério a Recepção, este folheto aborda e desperta a 
visitação aos amigos que vem nos prestigiar na igreja, sejam 
estes membros ou não. 
 
Valor: R$ 0,37 

FOLHETO – 4 A’S: 
 
O folheto dos 4 A’s tem o formato para dobradura que o 
transforma em uma flor e pode ser entregue pela recepção a 
visitantes e membros da congregação local. 
 
Valor: R$ 0,06 



 

 

3. PEDIDO DE MATERIAIS 

 

Lembramos que repassamos estes materiais a preço de custo e, em alguns casos (segundo 

análise prévia) com ajuda de custo com verba do departamento. 

As imagens são meramente ilustrativas e as propostas de uso destes materiais é passível 

de adaptação. 

  Em anexo está o modelo de pedido e a seguir estão as orientações do como se deve fazer 

o pedido:  

- O pagamento pode ser feitos via débito em caixa de igreja, depósito em conta ou pessoalmente, 

no caixa da Associação. Os materiais são liberados mediante comprovante de pagamento ou 

autorização de débito do caixa da igreja, neste último caso apenas o tesoureiro ou pastor local podem 

autorizar. 

- A forma de entrega é adaptada segundo necessidades que atendam e facilitem a chegada do 

material em mãos. 

 - O pedido dos materiais pode ser feito através de e-mail, contato telefônico, pastor distrital, 

tesoureiro local ou pessoalmente no escritório administrativo. O e-mail e telefone para contato são 

com a Marta, secretária do departamento: 

 marta.ferreira@ucb.org.br 

 (12) 4009-9169 

Deus abençoe o seu ministério! 

Com carinho, 

Dept. dos Ministérios da Mulher e AFAM. 

   greice.ferreira@ucb.org.br (12) 4009-9116 / (12) 99724-6919 

FOLHETO – BEM VINDO A CASA DE DEUS: 
Este folheto é destacável, uma parte fica com o visitante e pode-
se escrever os horários de culto para que facilite o retorno do 
visitante, a outra parte fica com a equipe da recepção para 
preencher no livro da recepção os dados que o visitante 
preencheu no papel. 
 
Valor: R$ 0,09 

MANUAL DA RECEPÇÃO 2 EM 1: 
 
O manual 2 em 1 tem contém o livro de registro de visitantes e 
o manual com base nos 4 A’s da igreja acolhedora. 
 
 
Valor: R$ 6,18 



  

ANEXO 1 – MODELO DE PEDIDO 

 

 


