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Queridas irmãs das amadas SAFs que fazem a CNSAFs da IPB 

Para a honra e a glória de Deus anunciamos que calculamos para mais o valor das 

ofertas, visto que ainda tem ofertas que vão chegar, e por conta do tempo e para que 

todos os missionários recebam em tempo de poder usar no seu Natal Missionário, a 

CNSAFs enviou para cada missionário R$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais). 

FOI ENVIADO PARA A CONTA DE CADA INSTITUIÇÃO, e eles mesmo 

distribuirão para cada um dos 410 (quatrocentos e dez) missionário R$ 1.100 (hum 

mil e cem reais). 

JMN – 160 missionários – Total – R$ 176.000,00 

APMT – 223 missionários – Total – R$ 245.300,00 

PMC – 12 missionários (Com mesma avaliação para os missionários da JMN) – R$ 

13.200,00 

Missão Caiuá – 15 missionários (os da IPB) – R$ 16.500,00 

Total enviado = R$ 451.000,00 (quatrocentos e cinquenta e hum mil 

reais) 

Glória a Deus, louvado seja o Nome de quem realmente faz, instrumentaliza os 

corações e a as mãos bondosas de suas servas e faz seu Trabalho ser realizado: O Senhor 

da Igreja, O Senhor da SAF. 

Glórias a Deus pelas vidas preciosas das irmãs das quase 3 mil SAFs da amada 

greja Presbiteriana do Brasil, cujos corações são missionários e acompanham a vocação 

e a visão da sua amada Igreja. 

Que Deus em Cristo Jesus as abençoe, aumente a força, o vigor, a alegria e as 

rendas de suas casas para que nada lhes falte, principalmente o amor pelo Senhor e a 

liberalidade em dar com alegria. Multiplique Deus as bênçãos, a graça e a misericórdia. 

Avante irmãs amadas para 2020, com mais ofertas para o Natal Missionário 2020. 

Que Deus abençoe rica e poderosamente os nossos missionários e suas famílias, 

e que eles sintam ao receber essa oferta, o amor fraternal de suas irmãs presbiterianas 

que fazem a SAF, as mães de oração que amam a Jesus mais que tudo e amam os seus 

queridos e por eles, lutam e oram em todo tempo.  

Feliz Natal para todos os nossos operosos missionários. Jesus os abençoe. 

Feliz Natal para cada irmã e suas famílias, na Santa presença do Senhor. As 

mulheres mais ricas de suas cidades, as verdadeiras joias da coroa, para a glória de Cristo. 

Em nome da CNSAFs, lhes agradeço e lhes abraço carinhosamente e renovo os 

votos de continuar orando por todas. 

Ana Maria Prado - Presidente da CNSAFs - Quadriênio 2018/2022 


