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                                        ENCONTRO REGIONAL NORDESTE EM NATAL 

 Nos dias 11 e 13 de outubro, nas dependências do Praiamar Natal & Convention, 

aconteceu mais um Encontro Regional no Nordeste com a participação de representantes 

de 15 Confederações Sinodais em caravanas bem animadas. As caravanas começaram a 

chegar no dia 10/11 e contamos com a colaboração da Igreja Presbiteriana Memorial e 

Reverendo José Romeu da Silva, recepcionando e hospedando com fidalguia as caravanas 

das Sinodais Noroeste da Bahia e Nordeste (CE), servindo um jantar especial e um 

delicioso café da manhã no dia 11. 

 O encontro coordenado pela vice-presidente Nordeste Sra Maria Ribeiro da Silva 

Moutinho, iniciou às 19:30h com o momento cívico e saudação das autoridades presentes: 

Sra Ana Maria Prado Presidente da CNSAF, Profª Niracy H. Bueno Secretária Nacional 

para o TF da IPB, Sra Kueila Pimentel de Medeiros presidente da Sinodal Rio Grande do 

Norte, hospedeira do encontro regional; Rev Airton Andrade Secretário Sinodal RN, Rev 

Marcos Severo Amorim, vice presidente da JMN, Rev José Romeu da Silva 1º secretário 

do SC/IPB, pastor da IP Memorial e preletor do culto de abertura; presentes membros da 

CNSAF: Sra Quitéria B. Soares Oliveira tesoureira; Sra Sudonita Taveira Wing Secretária 

Executiva, Sra Darice Souza e Silva –secretária de Estatística e Sra Noaci Madalena 

Cunha Loula Secretária de Causas da IPB e Causas Locais. No culto de abertura contamos 

com a participação do coro da IP Maanain e da secretária de música da Sinodal RN Sra 

Lídice de Carvalho Bezerra que regeu todos os hinos. O preletor da noite Rev Romeu 

falou sobre o tema do quadriênio e do Encontro “Orai sem Cessar” e baseou a mensagem 

no Evangelho de Lucas cap. 11.1-13 destacando a importância de orar e persistir na 

oração. 

Após o culto as delegações das sinodais foram apresentadas de forma dinâmica 

citando e representando os subtemas do quadriênio: as Sinodais Central da Bahia e Bahia 

subtema 01 entoaram o Hino Mais perto da Cruz de Nº 222, a Sinodal Paraíba o subtema 

02 cantaram a música “Minha Família” de Régis Danese; as Sinodais Piauí e Centro Sul 

do Maranhão recitaram o subtema 03 e cantaram o Hino Petição pela Pátria de Nº 379; as 



Sinodais Noroeste da Bahia, Oeste da Bahia e Chapada Diamantina ficaram com o 

subtema IV e apresentaram um jogral em homenagem aos pastores; as Sinodais Ceará e 

Nordeste com o subtema V destacaram a importância da unidade entre os irmãos e 

cantaram “uma Bênção Antiga”; a Sinodal Cearense Interiorana com o subtema VI 

cantaram o Hino Brilha no Viver Nº 320; as Sinodais: Agreste Sul de Pernambuco, 

Pernambuco e Sesquicentenário com o subtema VII chamou-nos a atenção para ajudar os 

campos missionários com o Hino Quem Irá Nº 289 e a Sinodal Rio Grande do Norte 

encerra os trabalhos da noite apresentando as riquezas do Rio Grande do Norte com o 

fundo musical do hino do estado RN. Foi uma noite maravilhosa de comunhão e 

edificação. 

No sábado a devocional matutina dirigida pela Sinodal RN através da secretária 

de espiritualidade Sra Lúcia de Araújo Ramos Martins com ênfase no Relógio Regional 

de oração e um dueto pelas irmãs Lídice Carvalho e Séfora Maria da Silveira Barreto. Em 

seguida, a palestra “Sendo espelho como Líder” pela presidente Ana Maria. A secretária 

nacional para o trabalho Feminino Sra. Niracy H Bueno profere a palestra “Sirvo a IPB 

porque conheço”. Após breve intervalo, a Secretária de Estatística Sra Darice Souza 

ministra a oficina “Avançando para o alvo” e a Secretária nacional reúne-se com os 

Secretários Sinodais, presbiteriais, conselheiros, pastores e lideranças masculinas 

presentes no salão Álamo II.  

À tarde a devocional vespertina dirigida pela Sinodal Paraíba que enfatiza o 

Momento ANA e contou com a participação de Jeane Lúcia C Vasconcelos da SAF 

Timbaúba com o solo Oração de Ana de sua autoria. Segue-se com duas oficinas 

concomitantes: “Aonde queremos chegar”? por Maria Ribeiro que estimula o 

crescimento na fé através de uma vida de oração tendo como base o Livro: O poder de 

uma Vida de Oração, doado pela CNSAF às presidentes Sinodais e “Organizando com 

eficiência” com Sudonita Taveira Wing, para as secretárias executivas, primeiras e 

segundas secretárias. 

O Rev Samuel Bezerra Ribeiro, presidente do Sínodo RN visita o evento e faz a 

saudação aos encontristas. O Rev Gláucio Luciano representante da Sociedade Bíblica do 

Brasil, Nordeste fala da importância da pregação do evangelho e apresenta o material do 

Stand. Segue-se com as oficinas “Vivendo concordemente na Igreja do Senhor” por 

Noaci Loula e “Glorificando a Deus com as finanças” por Quitéria Basílio para as 

tesoureiras e interessadas em aprender na prática como fazer bom uso das finanças 



domésticas e das Sociedades locais/Federações/Sinodais e CNSAF. Concluindo o dia 

com a segunda palestra “Sócias e SAFs as joias da coroa” pela presidente Ana Maria. 

A noite missionária inicia com a devocional dirigida pelas sinodais Ceará, 

Nordeste e Cearense Interiorana e participação do grupo de louvor da IP Maanain. O Rev 

Marcos Severo Amorim apresenta o projeto Rumo ao Sertão e encerra com a mensagem 

baseado em Lucas 24.47-49, estimulando-nos para o grande desafio missionário que é a 

nossa região. Segue-se o momento missionário ao som do Hino Pendão Real Nº 303 onde 

foram entregues Bíblias e a oferta para o Projeto Rumo ao Sertão.  

As encontristas puderam visitar os stands da Sociedade Bíblica do Brasil, do 

Projeto Rumo ao Sertão com diversos materiais para auxiliar os campos missionários; no 

stand da SAF em Revista distribuição de revistas e folders do quadriênio e Natal 

Missionário com direito a foto de capa da referida revista que aniversariou no dia 11/10; 

a irmã Auzely F. do Nascimento expos materiais lúdicos e edificantes para o trabalho da 

SAF. 

Ficamos como quem sonha, pois, grandes coisas fez o Senhor por nós! Louvamos 

a Deus pela operosa Comissão de Organização Local – C.O.L, agradecendo a todos, 

especialmente a irmã Raimunda Apolônia Freire que nos acolheu em sua residência para 

as reuniões e organização dos materiais, ao Rev Sandro Mariano Viana à disposição no 

transporte e ao Rev Werley Lima de Souza que preparou com muito carinho a arte dos 

banners e dos materiais do Encontro. 

A Deus toda honra, glória e louvor! 

Maria Ribeiro da Silva Moutinho – vice-presidente 

 

  

 

  


