
Igreja Presbiteriana do Brasil 

Confederação Nacional das SAFs 

QUADRIÊNIO 2018-2022 

 

Orai sem cessar! I Ts 5.17       

  
Prezada Secretária Executiva!  

 

“ ... faze o que a ocasião te pedir ... “ I Sm 10.7 

 

Seja bem-vinda!  

Você acaba de ser eleita Secretária Executiva da Confederação Sinodal e vários desafios 

à frente nesse cargo que o Senhor nosso Deus lhe permite estar por dois anos. Por solicitação de 

nossa Presidente Ana Maria, escrevo estas palavras de incentivo e orientação. Pois, após o “eis-

me aqui ...” dado por você, se colocando à disposição, certamente veio à sua mente as palavras 

de Neemias 6.9b:  “Agora, pois ó Senhor Deus, fortalece as minhas mãos”, para que possa 

executar tarefas que cabe a você e a mim fazer, tais como: convocações, boletins, receber e 

expedir documentos, organizar, arquivar e conservá-los; assessorar a Presidente e até substituí-

la se necessário. Todas as atribuições devem ser feitas com alegria e como para o Senhor. 

Querida! Você já sabe, mas não custa lembrar que todas as ações da Secretaria 

Executiva, devem estar sob o olhar, permissão e determinação da Presidente, como também do 

conhecimento da diretoria. Sendo assim, compete ter em mente que todas as correspondências, a 

serem enviadas, necessitam iniciar-se com a “expressão” de que o referido documento, parte de 

uma solicitação da Presidente. 

Minhas amadas! Desenvolvam as atividades com a sociedade e não para a sociedade. As 

mesmas devem ser de tal forma que vivenciem o que o escritor Christopher Shaw diz em um de 

seus devocionários: “Somente podemos agir corretamente no serviço, quando ele expressa a 

intensidade do nosso relacionamento com o Senhor. ” Este relacionamento deve ser resultado 

de serva fiel que cultiva uma vida devocional e encara com seriedade o trabalho do Mestre, 

sabendo que a benção de ter sido eleita, com a permissão do Pai Celeste, é o incentivo maior 

para fazer o que vier as mãos, porque o Deus Todo Poderoso a apoiará em todo tempo. Mas esta 

certeza não pode ser a única e sim acompanhada de uma vida de absoluta submissão a Deus. 

Estimada Secretária Executiva, eu e você fazemos parte do Exército do Senhor e em 

Joel 2. 8 – 11, nos mostra exemplo de uma caminhada excelente como parte deste “Exercito do 

Senhor”: “ ... não empurram uns aos outros ...”; “cada um segue o seu caminho”; marcham 

sempre em frente”; “em linha reta”; obstáculos não param; encontram caminho para situações 

difíceis; “avançam sem parar”. Sim! Precisamos ministrar conforme a habilidade recebida do 

Pai Celeste e no comando dEle! Mantendo a ordem, na unidade do Espírito (nos elos da paz), 

tendo cuidado de saber qual é o nosso lugar, tomá-lo, nos mantermos nele e fazer o que a 

ocasião nos pede. 

Encerro com as seguintes palavras:  “Dá-me graça [ Ó Senhor] para fazer o que 

ordenas, e ordena-me a fazer o que tu queres! Ó santo, Deus (...) quando os seus mandamentos 

são obedecidos, é do Senhor que recebemos o poder de obedecê-los. ” Confissões de Agostinho 

 

No amor de Cristo, 

                                                   


