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“ ... corramos, com perseverança, a carreira que nos está proposta. ”  Hb 12.1  

Na tarde de 18 de abril de 2019, às 16h, no templo da Igreja Presbiteriana Unida, 

sito à Rua Helvetia, 772, Campos Elíseos, São Paulo/SP, ocorreu o Culto Solene de 

abertura da II Reunião da Comissão Executiva da CNSAFs. Foi o pregador da noite o 

pastor da IP Unida Rev. Rosther Guimarães Lopes, com participação musical do Rev. 

Mauro Sergio Aiello e parte da orquestra da IP de Mogi das Cruzes/SP. 

 

Presenças no período da reunião:  

                                                                                    
 Diretoria da CNSAFs: Presidente, Ana Maria Prado; Vice-Presidente da Região 

Centro Oeste, Joana Lima de Almeida Rodrigues; Vice-Presidente da Região 



Nordeste, Maria Ribeiro da Silva Moutinho; Vice-Presidente da Região Norte, 

Ana Maria Oliveira Menezes; Vice-Presidente da Região Sudeste Norte, Keila 

Bastos Monteiro; Vice-Presidente da Região Sudeste Sul, Liliana Souza da Silva 

Silveira; Vice-Presidente da Região Sul, Tânia Fátima Fadel Bueno; Secretária 

Executiva, Sudonita Taveira Alvarenga Wing; 1ª Secretária, Maria Aparecida 

Fernandes Viana Cunha; 2ª Secretária, Célia Concessa dos Santos Montemor; 

Tesoureira, Quitéria Soares Bazílio de Oliveira. 

 Secretária Nacional do Trabalho Feminino: Sr. ª Niracy Henriques Bueno. 

 Secretárias de Atividades: Assistência Social: Walda Carneiro de Oliveira 

Carvalho; Causas da IPB e Causas Locais: Noaci Madalena Cunha Loula; 

Comunicação para Mídia de Redes Sociais: Luciana Magda de Lima Silva Moura; 

Comunicação para SAF em Revista: Miriam Gomes da Silva; Espiritualidade: 

Leila Judite dos Santos Reis; Estatística: Darice de Souza e Silva; Evangelização 

e Missões: Alessandra Pereira da Silva Chagas. Contou-se com a presença parcial 

da Secretária de Música: Laura Aimbiré Moraes de Barros. 

 Representantes de 84 Sinodais, ausente a Sinodal Carajás e registra-se a presença 

da mais nova Sinodal Limeira. 

 25 Secretários Sinodais e 1 Secretário Presbiterial. 

 Visitantes durante a reunião com saudações ao plenário: Rev. Ademir Aguiar, 

Presidente do Sínodo Unido de São Paulo; Rev. Joselmar Pereira Gomes, 

Secretário Sinodal Unido de São Paulo;  Presbítero José Renato Piragibe, membro 

da Junta Patrimonial, Econômica e Financeira-JPEF da IPB; Rev. Mariano Alves 

Junior, Superior e divulgador da JMN; Rev. Marcos Agripino de Mesquita, 

Secretário Executivo da APMT e sua esposa Mônica de Barros Barreto Guimarães 

de Mesquita; Rev. Claudio Marra, Editor da  Editora Cultura Cristã;  Rev. Avaci 

José dos Santos, Diretor das Escolas Presbiterianas da IPB e Secretário 

Presbiterial do Presbitério Sul Paulistano.  

 

  

COL – Comissão de Organização Local                                 

 Liderada pela Vice-Presidente Sudeste Sul, Liliana, composta pelas 07 

Presidentes das Sinodais hospedeiras a saber:  Sinodal Norte Paulistano, Sinodal 

Leste Paulistano, Sinodal Paulistano, Sinodal Piratininga, Sinodal Grande ABC, 

Sinodal São Paulo e Sinodal Unido de São Paulo. Contou com uma equipe externa 

e interna.  

 Que privilégio!!! Na COL interna, presença de duas integrantes da CNSAFs em 

Quadriênios anteriores: Eunice Souza da Silva (Presidente da CNSAFs no 

quadriênio 1986 a 1990 e Secretária Geral/Nacional nos Quadriênios entre 1994 

a 2002 e 2006 a 2014; Sandra Gaio (Secretária de Comunicação e Marketing no 

período de 2006 a 2018). 



 Momento das Mídias e Redes Sociais 

 A Presidente Ana Maria  

- Anunciou o Aplicativo da CNSAFs como ferramenta complementar às demais 

que a SAF já utiliza, que são: Site, Facebook e o WhatsApp.  

- Apresentou três vídeos em que demonstra a ação e importância da SAF no seu 

viver como serva, sendo estes: “Quem é você? ”, “Quando surgiu a SAF? ” e “Por 

que servir a Jesus? ”, editados por Priscila Artes & Site (Recife/PE). Estes vídeos 

podem ser encontrados no Site da SAF, na pasta da Presidente. 

 Foi lançado o novo site da CNSAFs, pela Secretária de Comunicação para Mídia 

de Redes Sociais Luciana que fez a apresentação em detalhes dos aspectos do Site 

incentivando que as SAFs utilizem essa Mídia.  

 

Momento cultural                               

A Vice-Presidente Sudeste Sul, Liliana juntamente com as Sinodais 

hospedeiras recepcionaram a Executiva com um “Jantar Temático à Italiana” e 

aconteceram duas apresentações relatando o jeito de ser “São Paulo tudo de bom! 

”, leitura de um texto “São Paulo, Meu Amor” escrito pela Prof.ª Eunice Souza da 

Silva, e encerramento ao som do Cântico “Usa-me” de Aline Barros pelo 

Saxofonista Presbítero Emerson Pereira. 

Momentos Devocionais  

Fizeram a meditação, nos momentos devocionais: Rev. George Henrique Araújo, 

Secretário Sinodal Região Nordeste; Presb. Newton Tobias Pereira, Secretário Sinodal 

Região Centro-Oeste; Rev. Walmir Castro de Oliveira, Secretário Sinodal Região Sudeste 

Norte; Secretária Nacional Niracy Henriques Bueno. 

“Momentos valorosos com as Secretárias de Atividades” 

As Secretárias de Atividades, sob a coordenação da Presidente Ana Maria, 

organizaram uma Gincana intitulada “Aspirando a Excelência”. A dinâmica aconteceu 

da seguinte forma: I Quesito: QUEM SABE, SABE; II Quesito: PROBLEMA TEM 

SOLUÇÃO? III Quesito: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER 

MELHORADO.  

Cada Secretária de Atividades conduziu e fez perguntas e atividades pertinentes 

ao conteúdo de sua secretaria, contando com a participação de todas as Presidentes de 

Sinodais. No primeiro quesito foram: perguntas/respostas; assinalar alternativa correta, 

fazer correspondência da primeira coluna de acordo com a segunda coluna. No segundo 



quesito foi dada a oportunidade para as presidentes apresentarem os problemas e soluções 

percebidos em suas regiões para o desenvolvimento dos projetos apresentados por cada 

secretaria neste quadriênio. Terceiro quesito as presidentes tiveram oportunidade de 

apresentar ideias novas, que desenvolveram, ou vão desenvolver, em suas regiões de 

forma que alcancem resultados positivos. 

A seguir os itens da Gincana 

 

 Secretaria de Assistência Social – Walda Carneiro de Oliveira Carvalho 

  

 

 

Projeto: “A RESPONSABILIDADE É MINHA” 

 No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

   

A Secretaria de Assistência Social apresenta o Projeto “A Responsabilidade é 

minha”, para esse Quadriênio, tendo como áreas de atuação:   

a) Exercitando a Misericórdia com Excelência. 

b) Assistindo aos domésticos da fé.   

c) Como profissional posso doar meu tempo. 

d) A Caixa da Alegria. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

Resposta correta:  e) Todas as alternativas estão corretas 

 

Áreas de atuação do Projeto “A Responsabilidade é Minha” 

- Orar e Agir nas Instituições que cuidam dos Órfãos, Viúvas e Idosos; 

- Realizar campanhas de doação de sangue; 

- Realizar campanhas para: Seminaristas, congregações e famílias; 

- Implantar e manter a Oficina Dorcas; 

- Parceria com a Evangelização 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

“A responsabilidade é minha” de amar, cuidar, zelar, proteger, acompanhar, suprir, 

atender e vivenciar a Excelência piedosa da vida Cristã”. 

Diante de um contexto de grande vulnerabilidade social de populações mais carentes: 

 

Quais são as maiores dificuldades vivenciadas na sua realidade de SAF, Federação e 

Sinodal para a realização das ações principais da Secretaria da Assistência Social? 

 

 03 dificuldades apresentadas pelo plenário: 

1. Não vivenciar o “amar ao próximo”; 

2. Dificuldades em identificar a necessidade do próximo; 

3. Não ter o “costume” de ajudar outros. 

 



Dificuldades mais comuns:   

1.Pouca motivação para assistir aos necessitados, a motivação equivocada que não 

corresponde ao chamado da vocação do serviço. 

2. Falta de continuidade das ações assistenciais que são desenvolvidas por parte das SAFs. 

3. Muita carências e necessidades, além da nossa capacidade de ajuda. 

 

Relacione 03 soluções uma para cada dificuldade, (se possível numa frase cada uma): 

1. Procurar exercitar a misericórdia; 

2. Ter visão clara das necessidades do próximo; 

3. Participar ativamente de campanhas de assistência social.  

Outros exemplos: 

 

1) Pouca motivação para assistir aos necessitados, ou a motivação equivocada que não 

corresponde ao chamado da vocação do serviço.     

Solução: Que a nossa motivação seja de assistir o próximo por amor ao nosso Senhor 

Jesus Cristo. 

 

2) Falta de continuidade das ações assistenciais que são desenvolvidas por parte das 

SAFs. 

Solução: Priorizar a realização de ações que tenham viabilidade de continuidade; Só 

iniciar a atividade quando dispor de condições que garanta a continuidade.  

 

3) Muita carências e necessidades, além da nossa capacidade de ajuda. 

Solução: Priorizar as ações de acordo com a necessidade e a capacidade de realização. 

     

Sempre que tiver condições utilizar a Caixa da Alegria! 

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

 

o Podemos fazer mais, nos envolver mais, cuidar mais, pois Jesus nos ensina a nos 

importarmos com as pessoas.  

 

                                               Vamos estender as mãos. 

 

o Anote 03, ou mais, formas excelentes – ideias novas para melhorar a vivencia do Projeto 

da Secretaria de Assistência Social em sua área de atuação.  

  

1) Apoio ás diversas instituições; 

2)  Kits para maternidade – de forma sistemática; 

3) Campanhas para instituições; 

4) Atender as necessidades em presídios; 

5) Campanhas para atender necessidades específicas – através de levantamentos prévios nas 

Federações; 

6) SAFs - desenvolver conforme a realidade de suas regiões.  

 

 

 



Outras ideias: 

 

1. Elaborar Planejamento e Plano de Ação; 

2. Realizar Diagnóstico Situacional – para conhecer melhor a realidade; 

3. Cadastramento de Profissionais e formação de Equipe;  

4. Execução, acompanhamento e avaliação. 

 

 

 

 Secretaria de Causas da IPB e Locais – Noaci Madalena Cunha Loula  

            Projeto: “INTEGRA A SAF” 

 

  No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 

o 1ª Dimensão -  Conhecendo mais a IPB para orar como Jesus 

Mês de Julho – é dedicado para homenagens aos Pastores Jubilados e Viúvas de Pastores 

da IPB. 

 

Atividade 1 – Pastores Jubilados!  Quem são e onde estão?  

 

1) Rev. Moacir Cardoso da Silva  

2) Rev. Natanael da Silva Pereira  

3) Rev. Célio Dias  

4) Rev. Nelson Barros Aligueri 

5) Rev. Rubens Alexandre da Silva  

6) Rev. Antônio Barros da Silva  

7) Rev. João Inácio de S. Martins 

8) Rev. Luciano Breder A. Neto  

 

Resposta – a seguinte sequência: 3,7,8,1,6,2,5,4. 

 

Atividade 2: Como forma de incentivo, slides com fotos de visitas feitas pelas SAFs, 

Federações e Sinodais aos Pastores Jubilados, viúvas de Pastores: 

 

- A SAF através da Secretaria de causas da IPB e causas Locais, atua no cumprimento de 

atribuições de grande relevância, que é cuidar do relacionamento das Sócias com a nossa 

amada IPB, e zelar da Família Pastoral, dos Pastores Jubilados, Obreiros, Seminaristas e 

Viúvas de Pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregavam a palavra 

de Deus…” Hebreus 13:7 

- Reservar um mês para a memória dos Pastores Jubilados é motivo de honra e alegria.   

Homenageamos aqueles que dedicaram suas vidas a cuidar do rebanho, zelar pela 

doutrina, ensinar o Evangelho, capacitar líderes, identificar vocações despertadas pelo 

Espírito Santo e amar o rebanho como Jesus ama. 

(    ) Vale do Paraíba 

(    ) Piauí 

(    ) Noroeste do Brasil 

(    )  Curitiba 

(    ) Integração Catarinense 

(    ) Oeste do Rio  

(    )  Meridional 

(    )  Matogrossense 

 



- Os Pastores Jubilados, mesmo que não estejam à frente de igrejas locais, eles são 

conselheiros preciosos para os jovens pastores, concílios e membros das Igrejas. 

- A IPB no culto dos jubilados, faz a entrega do diploma de reconhecimento ao trabalho 

prestado à igreja. Também cada Ministro Jubilado e esposa receberam uma medalha. 

- Pastor Jubilado sendo homenageado no dia do seu aniversário pela Sinodal Piauí por 

ocasião de seu aniversário. 

 

Outras sugestões para valorização dos Pastores Jubilados:  

Conhecendo os Homenageados – Pode-se fazer perguntas relativas a cada pastor aos 

irmãos presentes.  

Uma Tarde especial de Homenagens: Apresentar pequeno histórico da vida de cada 

pastor homenageados. Pode ser projeção de momentos do ministério ou só a fachada de 

cada igreja ou campo missionário por onde passaram.    

Fazendo Relato: Cada pastor ou viúva de pastor será convidado a contar algo sobre seu 

ministério.    

Utilizar: Poesias, Cânticos, Leituras bíblicas e outras que sejam oportunas.  

 

 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

o 2ª Dimensão – Fortalecendo as Sociedades Internas da Igreja SAF  

 

Compreendendo a SAF, com a missão cooperar com a igreja em seu objetivo de servir a 

Deus e ao próximo e promover a integração de seus membros. Tendo os Departamentos, 

como finalidades principais contribuir para maior desenvolvimento espiritual e social das 

sócias, preparando-as para atuar com entusiasmo e interesse no Trabalho Feminino da 

IPB, e também estreitar as relações de amizade e comunhão entre as mesmas. Deve-se 

realizar no mínimo uma reunião por mês.   

 

Anotar 03, ou mais, problemas ou dificuldades, que você percebe na vivencia das SAFs 

para o bom desempenho dos departamentos nas SAFs.   

 

1. Falta de apoio da liderança. 

2. Departamental sem criatividade. 

3. Não priorizar na agenda. 

4. Não considerar que é importante 

 

Problemas mais comuns 

 Pouco conhecimento por parte das Sócias do GTSI 

 Resistência de algumas SAFs em dinamizar as reuniões de departamentos.   

 Falta de Motivação (envolvimento) de algumas Sócias nas atividades das SAFs.   

 Baixa frequência nas reuniões departamentais.   

 

 

 

 



PROBLEMA TEM SOLUÇÃO 

 

Relacione soluções - formas excelentes, ideias novas para melhorar a realização das 

Departamentais: 

 

1. Vivência com Senhor; 

2. Chegar até as sócias; 

3. Conhecer a realidade da sócia; 

4. Departamental dinâmica; 

5. Envolvimento de todas;  

6. Diversificar as reuniões;  

7. Usar de estratégia para escolher o local da reunião.  

 

Relato de uma presidente de SAF 

 

“Hoje nos desmembramos em mais 2 departamentos. Estamos com 8 agora. Nossas 

departamentais tem sido uma benção.  Hoje nos relatórios tivemos um departamento com 

17 visitantes na sua reunião.  

Vou colocar para servir de estímulo para as outras SAFs. 

Vivemos em um mundo ativista que cada vês nos separa mais. Precisamos viver em 

comunhão.  Precisamos uma das outras. 

Temos vivenciado isso em nossa SAF e tem sido maravilhoso. Para a glória de Deus. ” 

SAF Tucuruí/Federação do Leste da Transamazônica Sinodal Carajás -  Enviado por 

Lindalva - Presidente da SAF 

 

- Vivências de fatos como incentivo, ou seja, fotos e vídeos de trabalhos realizados pelas 

SAFs, Federações, Sinodais: Treinamentos, aniversários, etc. 

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

 

o Colabore com três, ou mais, formas excelentes utilizadas para vivenciar o Planejamento 

da Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais 

 

1) Cuidando dos Pastores – visitas e assistências; 

2) Federação – realizar o Culto de Ações de Graças pelos Pastores Jubilados; 

3) Federação – Assistência mensal ao Seminário – Jantar Especial para os Seminarista; 

4) Federação – apoiar a Família Pastoral;  

5) SAF – Oportunizar momentos para brotar pequenos escritores, principalmente da 

Terceira Idade. Com publicação de livros; 

6) SAF – apoiar às UCPs – atividades com crianças; 

7) Integração das sociedades. 

 

Outras ideias: 

 

1) Elaborando um planejamento adequado a cada realidade (em nível de Federação e 

Sinodal) e realizar um monitoramento;  



2) Valorizar a Sócia da SAF, estimulando para o desenvolvimento e participação ativa, 

delegando tarefas; 

3) Desenvolver criatividade para a elaboração das atividades, com treinamento e troca 

de experiências entre SAFs/Federações/Sinodais;    

4) Estimular a realização de atividades em datas comemorativas (aniversário de SAF, e 

outras). 

 

Acompanhamento do Projeto 

 

1ª Dimensão - Conhecendo mais a IPB e orando como Jesus  

Encontros com os Pastores e Esposas ____com as famílias de oficiais e a pastoral _____ 

Identificação de pastores/missionários jubilados ______ e viúvas de pastores, ________ 

Seminaristas existentes ______ 

2ª Dimensão - Fortalecendo a SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina para orar como 

Jesus. 

Estudos realizados com o GTSI ___________ 

Atividades com outras Sociedades Internas da IPB _____ especificar qual_____________ 

Trabalhos especiais com o tema Quadriênio _________ especificar___________________ 

Novas SAFs organizadas ______Treinamentos realizados _____________________ 

Mostra Cultural ______especificar _______________________________________ 

Atividade Resgatando Sentimento Nacionalista _____________________ 

 

3ª Dimensão – Vivenciando intensamente uma Sócia da SAF e orando como Jesus  

Aumentou o Número de Sócias: Sim (   ) Não (  ). Se sim:  quantas _________________ 

Realizou o aniversário da SAF ______ Federação _________ Sinodal __________ 

Utilizou o compromisso Sócia da SAF ______ Homenagem Sócia Emérita_______________ 

Obs.: 

 

Que o Senhor nos conceda o privilégio de crescer a cada dia.  

“ ... prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. ”  (Fl 3.14)  

 

 

 Secretaria de Comunicação para Mídias Sociais – Luciana Moura 

 

Projeto:  

 

  No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 

 1) QUAIS AS MÍDIAS UTILIZADAS PELA CNSAFs? 

a) Facebook, WhatsApp, Twitter, Site e YouTube  

b) Site, WhatsApp, YouTube, Facebook e e-mail  

c) Site, Instagram, Facebook, E-mail e WhatsApp  

d) Site, WhatsApp, Twitter, Skype e Instagram 

 

2) QUAL A FERRAMENTA OFICIAL PARA O ENVIO E SOLICITAÇÃO DE 

DOCUMENTOS, FOTOS, ARTIGOS E PEDIDOS ESPECÍFICOS? 

a) Facebook 



b) Site 

c) WhatsApp  

d) E-mail  

Resposta correta: letra D 

 

3) QUE POSTURA DEVEMOS TOMAR DIANTE DE UMA NOTÍCIA 

RECEBIDA? 

a) Encaminhar imediatamente sem verificar todo o conteúdo; 

b) Não Encaminhar  

c) Analisar todo o conteúdo e após atestar a veracidade e relevância, encaminhar. 

Resposta correta: letra C 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

 Dificuldades que se tem com relação a secretaria apresentado pelo plenário: 

 

1ª - Lugares com dificuldades de acesso, devido o sinal de internet fraco. 

2ª - Não encaminhar material recebido. 

3ª - Dificuldades na utilização das mídias. 

 

Dificuldades Mais Comuns 

 

1ª - Saber utilizar as ferramentas de mídias disponíveis. 

2ª - Não conhecimento das funções específicas desta nova secretaria. 

3ª - Ser mais criteriosas na seleção de fotos e produção do texto do evento a ser postado. 

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

O que melhorou com a criação da Secretaria de Comunicação para as Mídias nas 

Redes Sociais? 

 

1- Informação rápida – “efeito cascata”; 

2- Otimizou o tempo;  

3- Distância encurtou – aproximação; 

4 – Grupos de WhatsApp – otimizou troca de experiências. 

 

Aperfeiçoou: 

1- A interação da CNSAFs com a SAF local; 

2- Agilidade na comunicação; 

3- Divulgação do Trabalho Feminino em âmbito Nacional. 

 

Como podemos desenvolver com mais excelência o trabalho da Secretaria de 

Comunicação para as Mídias? 

 

1- Ser objetivo no envio de fotos e mensagens; 

2- Sintetizar as informações; 

3- Focar no objetivo do grupo – Assuntos pertinente ao grupo. 

 



Outras ideias novas: 

 

1- Promover Treinamentos – ensinar a utilizar as ferramentas de mídias e sugerir seu uso 

no Trabalho Feminino. 

2- Realizar Palestras tais como: Comunicação nas Mídias, Posturas no Meio Virtual, 

Orientações Sobre os Perigos nas Redes Sociais e Evangelismo nas Redes.  

3- Criar um Acervo de material produzido pelas SAFs Nacional – que será disponibilizado 

nas Mídias da CNSAFs.  

“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei 

e cuidarei de você. ” Salmo 32.8 

 

 

 Secretaria de Comunicação para SAF em Revista – Miriam Gomes da Silva 

  
Projeto: “CADA AUXILIADORA, UMA ASSINANTE DA SAF em REVISTA” 

  No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 

o RELEMBRANDO O QUE É A SAF EM REVISTA 

 Uma publicação da Sociedade Auxiliadora Feminina  

• Nossa auxiliadora  

• Uma grande companheira 

• Um patrimônio de 63 anos  

• Uma fonte de boas informações 

• Uma fonte de consultas 

• Uma verdadeira ferramenta de trabalho 

• Uma comunicação que fica para história 

 

o É possível a SAF em Revista crescer em número de assinaturas? 

 

Respostas do plenário: 

1. Sim! Quando tem ciência que a “SAF em Revista”, propaga as ações das SAFs. 

2. Promotora da Revista deve ser ativa, com estratégias de divulgação. 

3. Utilizar a Revista como ferramenta para presentear.  

 

Outras respostas: 

Ter um design atraente, começando pela sua capa; 

Ser consistente, sem ser entediante; 

Uma revista para ser utilizada em qualquer região do Brasil; 

Promotora com perfil de vendedora. 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

o Você gostaria que as assinaturas da SAF em Revista crescessem em sua Região? 

- Por que não cresce? Qual é a dificuldade? 

 



Respostas do plenário: 

1) Desinteresse pela leitura no geral.  

2) Não valorizar a revista em si. 

3) Desconhecer o conteúdo da revista. 

4) Promotora sem perfil para vendas 

 

Solução para as dificuldades apresentadas: 

1) Festa para receber SAF em Revista – Ex.: Promover um ”CAFÉ” para entregar a “SAF 

em Revista”. 

2) Assinaturas para presentear.   

3) Doações e utilização de SAF em Revista antigas, incentivou novas assinaturas.  

4)  Promover incentivo de leitura.  

5) Treinamento de Promotora 

6) Incentivo através de campanhas de vendas de assinaturas.  

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

Sugestão do plenário:  

 

1) Incluir na taxa mensal da SAF a assinatura da SAF em revista. 

2) Incentivar a promotora – com brindes. 

3) Promover campanhas atraentes para novas assinaturas.  

 

“porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos...” At 17.28a 

 

 

 Secretaria de Espiritualidade - Leila Judite dos Santos Reis 

                Projeto: “VIVENDO NA ORAÇÃO” 

 

 No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 

o Projeto:  VIVENDO NA ORAÇÃO!   

- Objetivos básicos:  

1) Incentivar as auxiliadoras nas práticas devocionais;  

2) Desenvolver largamente o tema do quadriênio: “ORAI SEM CESSAR” (1 Ts 5.17);  

3) Trabalhar conjuntamente com as Secretárias de Espiritualidade das Confederações 

Sinodais através das redes sociais. 

 

o No Projeto “Vivendo na Oração”, quais as áreas sugeridas para trabalhar um maior 

desenvolvimento da vida piedosa das sócias: 

 

1) Vida de oração, vida de missões, vida de estudo da Palavra de Deus, vida de culto 

doméstico e vida de escola dominical. 

2) Vida de oração, vida de missões, vida de evangelização, vida de estudo da palavra de 

Deus, vida de culto doméstico. 



3) Vida de oração, vida de estudo da Palavra de Deus, vida de assistência social e vida de 

escola dominical. 

4)  Vida de oração, vida de estudo da Palavra de Deus, vida de culto doméstico e vida de 

escola dominical. 

Resposta correta: 4) Vida de oração, vida de estudo da Palavra de Deus, vida de culto 

doméstico e vida de escola dominical. 

 

o Importância das práticas devocionais: “Você é o que você come! ” 

- Como vivenciar o “A sós com Deus”:  

1) Dentro de todas as devocionais;  

2) No âmbito da SAF; 

3) No âmbito da Federação, Sinodal ou CNSAFs.   

4) Todas as alternativas estão corretas. 

Resposta correta: 4) todas as alternativas estão corretas. 

- “A sós com Deus” 

 “Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. ” 

Marcos 1.35 

Nos slides foi colocado fotos do IX Encontro – A Sós Com Deus! Realizado pela 

Federação de SAFs do Presbitério Norte Novo Paraná, na cidade de Colorado/PR. 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

Pergunta nº 1: Quais problemas ou dificuldades encontradas com a vivência do Projeto 

“Vivendo na Oração” para desenvolver a vida piedosa (em apenas uma frase)?  

 

(Apresentado pelo plenário) 

1) Falta comprometimento; 

2) Propiciar tempo para vivenciar a vida de oração; 

3) Real conhecimento de uma vida de oração. 

 

Problemas mais comuns:  

1) Tempo; 

2) Falta de motivação, disposição; 

3)  Maior envolvimento, conhecimento. 

 

Soluções para os problemas citados pelo plenário: 

1) Priorizar tempo para oração;  

2) Comprometimento; 

3) Buscar estar a sós com Deus. 

 

Pergunta nº 2 

Quais os problemas ou dificuldades encontradas com a vivência do Projeto  

“A sós com Deus”? (Apresentado pelo plenário) 

1) Não ter esta prática; 

2) Receio do silêncio; 

3) Impaciência. 

 



Problemas mais comuns: 

1) Falta de Concentração 

2) O silêncio incomoda 

3) Ansiedade 

 

Soluções apresentadas pelo plenário: 

1) Intimidade com Deus; 

2) Priorizar o tempo com Deus; 

3) Valorizar o momento “A sós com Deus. ” 

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

 

o Colabore com três, ou mais, formas excelentes utilizadas para vivenciar o Projeto 

“Vivendo na Oração”: 

        1) Separar um local próprio para orar – de preferência fixo. 

        2) Ler livros sobre oração. 

        3) Praticar a oração. 

        4) Ser obediente à Palavra de Deus. “Orai sem cessar” I Ts 5.17 

 

        Outras formas excelentes, já vivenciadas por sinodais: 

 

Sinodal Noroeste da Bahia: Campanha de Oração: 30 dias de oração pelo Brasil (Em 

setembro, diariamente foram repassados diferentes pedido em favor de nossa nação). 

Sinodal Limeira, IP Cacoal de Rondônia e IP Cristo Rei Fall River/EUA: Atividades 

diferenciadas do “Projeto Ana”, nos slides foi apresentado: fotos, cartazes e faixas. 

Sinodal Cearense Interiorana: Lançou no dia 1º de janeiro de 2019, o Projeto de leitura 

“A Bíblia em um ano”. As irmãs têm criado, formas diversas e mais criativas incentivado 

umas às outras. 

 

o Ideias novas apresentadas pelo plenário: 

1) Caravana de oração – fazendo antecipadamente calendário e definindo locais; 

2) Maratona de oração – percorrendo 42 igrejas; 

3) Visitas compartilhada com a Junta Diaconal – com momentos de oração; 

4) Oficinas de oração; 

5) Grupo de oração em casa (permanente) mensalmente ou semanalmente. 

 

Aspirando a excelência, Prosseguindo para o alvo: “Assim, prosseguimos para o alvo, 

para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. ” Fp 3.4 

 

 

 Secretaria de Estatística - Darice de Souza e Silva  

 

        Projeto: “Pepitas de Ouro” 

 

  No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 



o Visualizando pela perspectiva Bíblica, e no seu entendimento, a Estatística no 

Trabalho Feminino é:  

Escolha a Alternativa abaixo correta. 

a) Absolutamente necessária; 

b) Relativamente necessária; 

c) Simplesmente necessária; 

d) Desnecessária 

A resposta correta é: A Alternativa “A”. 

 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

o  Solicitamos outras três Voluntárias, para virem citar numa frase, as dificuldades 

encontradas dentro do Projeto de Crescimento para o Quadriênio, em sua Sinodal, a 

fim de alcançar os 15% ao ano, no número de sócias. 

o As dificuldades apresentadas pelo plenário: 

1) Repasse dos dados pelas sócias; 

2) A burocracia em si; 

3) Valorização de dados.   

 

o Se você examinar atentamente para as orientações fornecidas nos Artigos 

publicados na SAF em REVISTA Quanto, Às Pepitas de Ouro: 

 

1) No 1º Trimestre (Garimpando); 

2) No 2º Trimestre (Trabalhando/Burilando); 

3) No 3º Trimestre (Recuperando) ... 

 

.... Encontrará a solução para as dificuldades, porventura encontradas. Leiam e 

apliquem os artigos. 

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

 

o Pedimos a três Presidentes que venham apresentar três sugestões que poderemos adotar 

para melhorar o desempenho do Trabalho Feminino, no Quadriênio. 

 

1) Incentivo na entrega dos relatórios; 

2) Nomear uma auxiliar para fazer o monitoramento da estatística; 

3) “Discípular” a sócia para registar os dados. 

 

o Agora, que vocês apresentaram suas sugestões (de acordo com cada realidade), para 

podermos vivenciar o Projeto apresentado para o Quadriênio, da Secretaria de Estatística, 

solicitamos que outras três apresentem, três novas Ideias que poderão ser adotas na 

jurisdição de três outras Sinodais e mencionar quais. Igualmente fazer:  

1. Premiar sócias, com algum quesito pré-estabelecido. Por ex.: entregou primeiro, com 

todos os dados corretos; 

2. Campanha/gincana de novas sócias – tempo determinado; 

3. Gincana entre as sócias por bairros – sobre itens da estatística. 

 



o Queridas, vamos trabalhar para que neste ano, que ainda temos tempo, fazer tudo quanto 

for possível, para que ALCANCEMOS A EXCELÊNCIA NO TRABALHO DA SAF, e 

que tudo redunde para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus. Avante para a 

Excelência queridas PEPITAS DE OURO.    

             

 Secretaria de Evangelização e Missões - Secretária: Alessandra P. da Silva Chagas 

Projeto: “A grande Comissão: Mulheres na Retaguarda! ” 

 

 No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 

o Sobre o Projeto Natal Missionário é correto afirmar: 

“Somente a sócia da SAF pode contribuir com a oferta. ” 

Resposta – “Não” 

Justificativa: “As ofertas serão voluntárias e provenientes dos corações das irmãs e dos 

irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil em todo o País, que desejarem fazer doações. ”  

“Corações tocados pelo Senhor para contribuir com a sua obra missionária. ” 

  

o Qual é o dia escolhido no mês, como sugestão pela Secretaria de Evangelização e Missões 

como dia de Jejum e oração pela Obra Missionária? 

     1. Último dia do mês. 

     2. Primeiro dia do mês. 

     3. Quinto dia do mês. 

 Resposta correta: 

                                
 

o Em relação aos Filhos de oração podemos afirmar que devemos: 

 1. Cada Sinodal adotou os Missionários da APMT, JMN e PMC, com o intuito de 

comprometer, aproximar, orar, servir e amar. 

 2. Cada Sinodal recebeu os nomes dos missionários da APMT, JMN e PMC, mas sem 

ter o comprometimento de aproximar, orar, servir e amar.    

Resposta correta – 1 

 

o Sobre a colocação por região das ofertas do projeto natal missionário é correto 

afirmar que ficou assim: 

a)  Sudeste Norte, Sudeste Sul, Centro Oeste, Sul, Nordeste, Norte 

b) Sudeste Sul, Sudeste Norte, Sul, Centro Oeste, Nordeste, Norte  

c) Sudeste Norte, Sudeste Sul, Sul, Centro Oeste, Nordeste, Norte 

d) Sudeste Sul, Sudeste Norte, Nordeste, Centro Oeste, Norte, Sul 

Resposta correta – C 

 

o Cite os 3 nomes dos nossos missionários Filhos de Oração e o nome do campo 

missionário de cada um. 



Resposta - (Cada Sinodal responde, quem são os seus) 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

o Quais problemas ou dificuldades encontradas em relação aos missionários/Filhos de 

oração (em apenas uma frase)?  

 

1) Falta de amor pela causa; 

2) Distância para contato com o missionário; 

3) Entrar em contato para comunicação com o missionário; 

4) Sinodal não entrar em contato com os missionários que recebeu da CNSAFs. 

 

o Quais as soluções para as dificuldades apresentadas? 

1) Ser verdadeiramente uma intercessora da obra missionária; 

2) Propiciar meios para que as SAFs, entre em contato com seus missionários adotados; 

3) Otimizar momentos de intercessão pelos missionários; 

4) Promover encontros para viver e anunciar o evangelho.  

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

 

o Colabore com três, ou mais, formas excelentes utilizadas para vivenciar o Projeto: 

1) Verdadeiras intercessoras; 

2) Projeto Natal Missionário; 

3) Fortalecer a consciência de que cada sócia da SAF é uma missionária;  

4) Promover trabalhos de evangelização e missões; 

5) Aproximar ainda mais as sócias da SAF do avanço missionário, dos missionários e suas 

famílias;   

6)  Vivenciar o amor! 

 

o Buscando a excelência! 

1) Conhecendo ao Senhor e amando-o de todo coração. 

2) Sendo o que Jesus quer que eu seja, uma missionária! 

3)  Servir ao Senhor e a sua Igreja, agindo em favor do próximo e promovendo o crescimento 

do Reino de Deus. 

4) Vivendo com grande expectativa a volta do Senhor Jesus Cristo. 

 

 

 

 Secretaria de Música – Laura Aimbiré Moraes da Barros 

 Projeto: “Aspirando a Excelência no (serviço) Musical! ” 

 

 No quesito 1: QUEM SABE, SABE! 

 

Por que cantar nas programações da SAF? 



1) Através do canto o Senhor é louvado, glorificado e adorado. 

2) O canto inspira, alegra e traz alento ao coração. 

3) Cantar enfatiza o sentido da mensagem. 

4) Cantar promove convivência social. 

 

Em quais atividades a música, o canto, deve fazer parte? 

1) Devocionais 

2) Cultos 

3) Atividades evangelísticas 

4) Visitas nas casas, Hospitais e Instituições. 

 

COMO CANTAR: 

1. Cantar com excelência, dentro dos próprios recursos. 

2. Buscar a excelência para a execução musical. 

3. Muitos hinos e cânticos podem ser acompanhados com apenas 3 a 5 acordes, ou mesmo 

sem acompanhamento (a capela). 

 

 

 No quesito 2: PROBLEMA TEM SOLUÇÃO! 

 

o Quais as dificuldades para incluir hinos e/ou cânticos nas programações? 

1) Não há quem acompanhe; 

2) Os instrumentistas têm dificuldade com a partitura; 

3) As pessoas reclamam que a música toma muito tempo da programação. 

 

o Solução para as dificuldades apresentadas: 

1) Cantar a capela; 

2) Aprender 3 a 5 acordes básicos (utilizar internet/Google); 

3) Buscar equilíbrio na escolha das músicas (de acordo com o tema), avaliar o tempo da 

programação. 

 

 No quesito 3: NADA É TÃO BOM QUE NÃO POSSA SER MELHORADO! 

 

o Vamos aprender a cantar melhor? 

1) Preparo vocal básico; 

2) Alongamento, postura; 

3) Respiração correta; 

4) Vocalizes. 

VAMOS CANTAR COM O CORAÇÃO E RITMO ALEGRE! 

Foi dada uma sugestão de harmonização do hino 117 HNC – “Pastor Divino”. 

“Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus; fica-lhe bem 

o cântico de louvor. ” Sl 147.1 

 

 

 Momento para uma conversa sobre valores  

A Tesoureira Quitéria fez alguns esclarecimentos sobre as finanças, tais como:  



 Aprovação da Prestação de Contas/2018, enviada para a Tesouraria do Supremo 

Concílio/IPB, de acordo com o Parecer da SUBCOMISSÃO II – Finanças II – 

CE-SC/IPB-2019 – DOC.CXLII – Quanto ao documento 204 – Oriundo do (a): 

Junta Patrimonial, Econômica e Financeira – JPEF. 

 Sobre a Contribuição Anual/2019. O repasse à CNSAFs será até   31/01/2020, 

sendo a contribuição Anual de R$29.94 (correspondente a 3% do salário mínimo 

vigente) por sócia. Lembrando que é referente a quantidade de sócias informada 

na Estatística. 

 Campanhas Financeiras da CNSAFs: 

o PROJETO NATAL MISSIONÁRIO. Doações voluntárias – janeiro a 

dezembro. Ofertas entregues nos Cultos de Aniversário da SAF Nacional 

a cada ano. Identificação do deposito por região: Região Norte – R$ 0,10; 

Região Nordeste – R$ 0,20; Sudeste Norte – R$ 0,30; Sudeste Sul – R$ 

0,40; Centro-Oeste – R$ 0,50; Região Sul – R$ 0,60.  

Destinação: Oferta Natalina para cada família de missionários da APMT, 

JMN e Missão Caiuá, cadastrados.  

 Total das Ofertas Missionárias em 2018: R$ 221.770,50 até 

31/12/2018, perfazendo um saldo para 2019 de R$ 11.120,50. 

  Repasse do Natal Missionário/2018 enviado em 20/12/2018: 

R$ 210.650,00 que foi distribuído entre 383 Missionários. 

Perfazendo R$ 550,00 para cada um.  

 Sendo 5 missionários do PMC – R$ 2.750,00; 141 

missionários da JMN – R$ 77.550,00; 237 missionários da 

APMT e Missão Caiuá – R$ 130.350,00.  

o Para os próximos anos não haverá classificação com respeito ao valor da 

Oferta Missionária.   

 

o Oferta Missionária Especial e entrega de Bíblias: 

 

 Nos ENCONTROS REGIONAIS da CNSAFs. Destinação: para 

uma Obra Social/Missionária da região onde for realizado o 

Encontro Regional. 

 No V ENCONTRO DA MULHER PRESBITERIANA. 

Destinação: nas visitas da CNSAFs aos campos missionários da 

APMT, JMN e Missão Caiuá e nos Encontros Regionais e 

Nacional das mesmas. 

 No XIX CONGRESSO NACIONAL. Destinação: para uma 

Obra Social/Missionária de cada uma das seis regiões.  

Momento especial de números, gráficos e avaliações 

A Secretária de Estatística Darice, analisou os relatórios da Estatística das 

Sinodais do ano de 2018, e criteriosamente avaliou com um comparativo do ano anterior; 

buscando quantificar as superações na vivência de cada Sinodal. 



Sinodais vencedoras em nível Nacional de Superação: Número de SAFs – Sul do 

Brasil – 27,27%; Número de Sócias – Zona da Mata Mineira – 24,03%; Número de 

Reuniões de Oração – Central Espiritossantense – 616,23%; Número de Trabalhos de 

Evangelização e Missões – Metropolitana de Belo Horizonte – 460,00%; Número de 

Assinaturas da SAF em Revista – Pernambuco – 128,49%.  

As Vice-Presidentes, receberam da parte da Secretária de Estatística da CNSAFs 

o “Diploma de HONRA AO MÉRITO ÀS PEPITAS DE OURO” como homenagem às 

suas sinodais que foram campeãs nos principais itens da estatística.  

Como forma de reconhecimento do trabalho realizado, pelas secretárias de 

estatística das sinodais, foi enviado para as mesmas um vidrinho de perfume, 

simbolizando uma “pepita”. 

A Sinodal Grande ABC – Presidente Ivanilde Araújo Raphael, foi homenageada 

por ter sido a Primeira Sinodal a enviar a Estatística para a Confederação Nacional de 

SAFs.   

“Momentos valiosos que inspiram as SAFs”.  

Cada Presidente Sinodal teve 5 minutos para mostrar, por meio do PowerPoint, 

um trabalho exitoso de sua região. As vice-presidentes correspondentes apresentaram as 

sinodais participantes, assim como o nome do projeto desenvolvido.  

02 Presidentes Sinodais da Região Sul: Sinodal Norte do Paraná, Ligimar 

Noemi Vieira Souza – “Laborterapia”; Sinodal Sul do Brasil, Cynthia da Silva Rios 

Costa – “Sinodal: Despertando SAF”.  

 02 Presidentes Sinodais da Região Norte: Sinodal Setentrional, Elizete de Souza 

Borges – “Feira da Amizade”; Sinodal Noroeste do Brasil, Sirlei Regina Diniz Mesquita 

– “Viagem Missionária”. 

05 Presidentes Sinodais da Região Nordeste: Sinodal Piauí, Valdirene Lopes Pereira – 

“Meninas segundo o coração de Deus”; Cearense Interiorana, Valéria Cecília Nogueira 

Pedrosa do Carmo – “Federação Itinerante - Chá entre Amigas”  e “I Encontro da 

Mulher Presbiteriana”; Sinodal Pernambuco, Adalgisa Paiva do Nascimento – 

“Avanço Missionário”, Visita ao IBN - doação de colchão”; Sinodal Sesquicentenário, 

representante Maria Gilvanete de Assis Alencar – “Inspirativa de Missões”; Sinodal 

Central da Bahia, Maria Lúcia Barbosa Assis – “Ação Evangelística”.  

04 Presidentes Sinodais da Região Centro-Oeste: Sinodal Centro América, Lisley 

Karla Brandão Santos e Sinodal Matogrossense, Luciene Emerick Freitas Borges da 

Costa – Instituto Bíblico Rev. Augusto Araújo - IBAA - “Projeto Alimentando Almas”; 

Sinodal Brasil Central, Neira Ferreira Chaves – “Mães no Semáforo”; Sinodal 

Tocantins, Raquel Rodrigues Bandeira – “Projeto Cuidar de quem cuida”; Sinodal 

Araguaia Tocantins, Alessandra Pereira da Silva Chaga – “Bate Papo SAF em Revista”.  



07 Presidentes Sinodais da Região Sudeste Sul:  Sinodal Grande ABC, Ivanilde Araújo 

Raphael – “Projeto Serviço e Ação”; Sinodal Leste de São Paulo, Márcia Regina Silva 

– “Levando Sonhos”, “Oficina de Chinelos” para Hospital; Sinodal Norte Paulistano, 

Paula Bianchi Romer – “TPM –Tarde Para Mulheres”; Sinodal Oeste de Minas, 

Marcilene Rosa de Castro Ribeiro – “Visita às vizinhas no dia do aniversário”, “Varal 

Solidário” e “Cuidado com as Garis da rua da igreja”; Sinodal Campinas, Laís de 

Campos Vilas Boas – “Chá das Comadres” e “Tarde de apoio à cuidadora de idosa”; 

Sinodal Bauru, Érica Rejane Ribeiro Abrahão – “Chá de Boneca” e “SAF no ENEM”; 

Sinodal Piratininga, Ernestina Rosa Pereira Paiva – “Perfil da Mulher Auxiliadora”.  

06 Presidentes Sinodais da Região Sudeste Norte: Sinodal Central Espiritossantense, 

Ada Cunha Xavier do Carmo – “Visita à Maternidade”; Sinodal Duque de Caxias, 

Edvania Andrade Pimentel Chaves – “Jornada Missionária”; Sinodal Minas Espírito 

Santo, Eni Ferreira Brito – “Presenteando com a Bíblia”; Sinodal Leste Fluminense, 

representante Eloisa Helena Chagas Monteiro Alves – “Verdadeiras Atalaias”; Sinodal 

Leste de Minas, Vivian Emerich de Azevedo Rodrigues – “Socorro às vítimas de 

enchente Rio Casca/MG”.  

Momentos fortalecedores   

 Reunião das Vice-Presidentes com as Presidentes Sinodais para tratar de assuntos 

pertinentes às suas regiões, tais como: Encontros Regionais, análise da estatística 

e demais assuntos para alinhamentos necessários. 

 Ocorreram também dois encontros da Secretária Nacional do Trabalho Feminino 

da IPB com os Secretários Sinodais.  

Entrega de mimos: 

 Foram entregues os seguintes mimos no transcorrer da reunião: 

1. Pela CNSAFs:  

Para as Presidentes Sinodais:  

 Um livro – “O Poder de uma Vida de Oração – Paul Miller”. A Secretária 

de Espiritualidade posteriormente fará uma gincana referente ao livro e 

será colocada no site. 

 Uma squeeze adquirida da JMN com o slogan da mesma. 

Para a COL: 

 Uma Cachepô com uma orquídea e uma squeeze, com o slogan da reunião 

“São Paulo Tudo de bom”. 

 

 



2. Pela COL 

 

 Entrega de um mimo – correntinha para o plenário e em cada período do 

dia, foi entregue um Kit de guloseimas e frutas. 

  Presentearam os funcionários do Hotel San Raphael que atenderam toda 

Comissão Executiva, com uma Bíblia. 

 

MOMENTO DE COMUNHÃO E ALEGRIA 

Durante todo ano, as sinodais têm o compromisso de interceder pela “SINODAL 

AMIGA DE ORAÇÃO” e na Reunião da Comissão Executiva, a 2ª Secretária Célia 

Montemor coordena o momento em que as Presidentes Sinodais têm a alegria de abraçar 

sua “Amiga de Oração” e entregar um mimo. 

Na reunião são feitos novos sorteios de “Sinodal Amiga de Oração”.  

Momento de Descobertas:  

 Momento em que as Presidentes Sinodais tomam conhecimento das 

representantes da CNSAFs que irão participar do Congresso Bienal, das sinodais 

correspondentes. 

Momento de Palavras incentivadoras da Presidente Ana Maria  

 Durante a reunião, a Presidente Ana Maria, aproveitou todos os momentos que lhe 

foram possíveis, para passar orientações, incentivos, palavras edificantes ao plenário, tais 

como:  

 Motivar as irmãs a se lembrarem de que todas têm um chamado especial e o 

grande privilégio de servir a Jesus Cristo e de serem reconhecidas como 

“Mulheres de Oração”.   

 Realizou uma dinâmica com o plenário dispondo-as de pé e de mãos dadas, 

simbolizando a necessidade da Unidade no Trabalho Feminino. 

 Considerações: a) o material produzido pelas Sinodais na Gincana, será 

disponibilizado no Site, na SAF em Revista e em formato de Cartilha etc.; b) o 

trabalho de assistência social realizado nos presídios deve considerar tanto a 

família vitimada quanto a família daquele que causou a dor; c) apoiar os 

missionários independente da distância, tendo em vista que todos são filhos 

espirituais da SAF. 

 Realizou uma Palestra com o tema, “As Joias da Coroa”, onde as joias da coroa 

são as SAFs. Relata que mais joias foram acrescentadas com organização e 

reorganização de SAFs e Federações no período de 2017 a 2019, totalizando 165 

SAFs, sendo 10 reorganizadas e 09 Federações. Por fim, lançou o desafio de 

atingirmos a meta de 3.000 SAFs até a próxima Executiva 



Momento de orientação sobre Regras Parlamentares 

 Palestra com o Rev. George Henrique Araújo _ Secretário Sinodal Sínodo 

Sesquicentenário – Região Nordeste, baseado no CAPÍTULO VI – DAS 

REGRAS PARLAMENTARES, nos artigos 104 e 115 do GTSI-SAF.  

 A Secretária Nacional reforçou que seja usado o critério do conhecimento do 

GTSA-SAF como base à sugestão de nomes para secretários sinodais, 

presbiteriais e conselheiros.  

 

Momento da Secretária Nacional Niracy  

 A Secretária Nacional Niracy, como representante do Supremo Concílio, 

acompanhou toda a reunião e fez recomendações pertinentes e orientações necessárias 

para o bom andamento do trabalho, tais como: 

 Mencionou a alegria de participar da última Reunião da Comissão Executiva do 

Supremo Concílio – CE-SC/IPB de 2019 e receber o parecer favorável, e com 

elogios, do Relatório de sua Secretaria e da CNSAFs (SUBCOMISSÃO X – 

Forças de Integração – CE-SC/IPB -2019 - DOC.XLVI) e da Prestação de Conta 

que foi aprovada em seus termos. 

 Orientou: a) Que seja mantido o cuidado em inserir nos cartazes das programações 

os logotipos da IPB, da CNSAFs, do Projeto ANA e do Tema do Quadriênio; b) 

Que haja zelo na escolha dos palestrantes, dos temas e das ideias em fontes 

seguras; c) considerar a importância do apoio do Secretário Sinodal; d) Que as  

sinodais façam adequação em suas agendas levando em consideração a agenda 

dos secretários sino Secretário; e) tomar o cuidado para não interferir na gestão da 

nova diretoria, caso não seja reeleita.  

 Reafirma que está à disposição para qualquer dúvida e orientação 

 Agradece à Deus pela oportunidade de participar da II Reunião Executiva; 

 Parabeniza a Diretoria pela proveitosa Reunião;  

 

Calendário das principais atividades da CNSAFs 

 III Reunião da Executiva da CNSAFs será na Região Centro Oeste, nos dias 18 

a 21 de abril de 2020.  

 V Encontro da Mulher Presbiteriana será em setembro de 2020 em Caldas 

Novas/GO. 

 III Encontro de Pastores e esposas, previsto para 2021. 

 

 

 

 



Agradecimentos 

 

 A bondade de nosso Deus por nos permitir reunir mais uma vez para tratar de 

assuntos concernentes ao Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil 

 A COL pela recepção, atenção, zelo, cuidado com a alimentação, bem-estar de 

todos durante toda reunião e por propiciar um pequeno, mas significativo, “TUR” 

em lugares históricos e do rico comercio da cidade de São Paulo. 

 A companhia constante de nossa Secretária Nacional Niracy. 

 A Presença das Presidentes e representantes legais das sinodais, dos Secretários 

Sinodais e dos visitantes já enumerados neste Boletim. 

 A Deus pela vida atuante e participativa na SAF e IPB, da Presidente da Sinodal 

Paraíba Maria Aparecida Bezerra de Almeida que já goza das bênçãos celestiais 

na presença de nosso Deus. 

 Às Secretárias de Atividades pela participação, através das Gincana e das 

Presidentes Sinodais que também enriqueceram a reunião. 

 Aos funcionários do SAN RAPHAEL HOTEL – Largo do Arouche, 150, onde 

ocorreu a reunião. 

 A Diretoria da CNSAFs na preparação e participação desta exitosa reunião. 

 

 

 

Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e 

amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de 

humildade, de mansidão, de longanimidade.  

Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos 

mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra 

outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós;  

Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.  

Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual, também, fostes chamados 

em um só corpo; e sede agradecidos.  

Habite, ricamente, em vós a palavra de Cristo; instruí-vos e aconselhai-vos 

mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, e hinos, e cânticos 

espirituais, com gratidão, em vosso coração.  

E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor 

Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. (Cl 3.12-17) 

 

Elaborado pela Secretária Executiva da CNSAFs 

Sudonita Taveira Alvarenga Wing 

 
"Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus". 


