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(Apresentação das Revistas com fotos da SAF ou sócias)

6. “Ame e leia a SAF em Revista, pois é a nossa voz
Presenteie as amigas com amor e oração”.

(Neste momento a SAF presenteará uma sócia, por 1 ano, com 
uma assinatura da Revista)

7. Vamos, agora, a apresentação da Revista da SAF mais 
antiga.

8. Todas as sócias e visitantes, receberá uma lembrancinha 
sugerida pela Revista da SAF.

9. Breve Meditação:

10. Agradecimentos

11. Moto da SAF e Pai Nosso

 

Nosso lanche consiste das iguarias apresentadas pela 
Revista. Cada iguaria virá acompanhada de sua receita.

sEJAMOs VErDADEIrAs AuXILIADOrAs, 
IrrEprEEnsíVEIs nA COnDutA, InCAnsÁVEIs nA 

LutA, FIrMEs nA Fé, VItOrIOsAs pOr CrIstO JEsus



PROGRAMA

 Saudação
 Oração de Adoração e Louvor
 Cântico: Nossa SAF em Revista (música do Hino nº. 324)

Nossa SAF em Revista
É escrita com primor
Transmitindo suas mensagens
Sobre a Glória do Senhor.
 Vamos todas, companheiras,
 A revista propagar
 Conclamando as mulheres
 Assinantes se tornar.
Ela nos traz as notícias
E os temas atuais
Lindas fotos e conselhos
Dos trabalhos Sinodais.
 Glorifico ao nosso Deus
 Que transmite com ardor
 Para as sócias que assinam
 A revista com amor.

 Oração de Gratidão

1. “O Caderno Especial nos informa e ensina,
E é tão bom o Cantinho de Utilidades”
(Extraído da Revista de 2010 ano 56 nº. 4)

2. “Então, ao abrirmos e... boas surpresas
 Sempre nos agradam no seu interior:
 Entrevistas e artigos que fazem crescer,
 Poesias e acrósticos cheios de amor!”
   (Silvia Maria Klayn)
  Quão bem feita ela é
  Revista de grande valor
  Ensina de tudo um pouco
  Pois é preparada com amor.

 Lembra-nos dos missionários,
 Dos pastores jubilados,
 Ensina a arte de cozinhar,
 Traz-nos estudos preparados.
Das viúvas de pastores
Ela nos lembra também
Crianças, jovens, anciãos,
Não esquece de ninguém.
  Você, mulher, nunca desanime!
  Tenha fé! Não desista!
  E assine, para ver o que é bom,
  A nossa SAF em Revista.

1. Na seção de passatempo encontramos: Exercícios Bíblicos, 
perguntas, caça-palavras, etc. Apresentamos um pequeno 
quadro com palavras sinônimas de “ESCRITURAS”

Lei – Prescrições – Preceitos – Promessa – Juízes – Decretos – 
Testemunhos – Palavra - Mandamentos

1. “A Colher de Pau tem receitas gostosas,
Traz o Editorial, novidades, coragem”.

(Nosso lanche foi previamente preparado com receitas da SAF em 
Revista)

2. “Conhecemos irmãs, através de suas fotos
E a Secretárias trazem novidades”.
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