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GINCANA 
 

EDITAL 
 
A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs, através da SECRETARIA DE 
ESPIRITUALIDADE, promove Gincana do livro “O Poder de uma Vida de 
Oração” de Paul Miller, a ser realizada no período de 02/09/2019 a 
12/04/2020, exceto nos meses de dezembro e janeiro, sendo cada semana 
destinada a um bloco de 10 perguntas de um capítulo do livro. A premiação 
está prevista para a III Reunião Executiva da Confederação Nacional das 
SAFs, regida pelos dispositivos do edital abaixo citados. 
1. DA PROMOÇÃO 

A Gincana é destinada às Presidentes das Confederações Sinodais e 
promovida pela Confederação Nacional das SAFs. 

2. DOS OBJETIVOS 
A Gincana tem como objetivo: 

I. Promover e estimular a leitura do livro “O Poder de uma Vida de 
Oração” de Paul Miller, pelas Presidentes Sinodais, valorizando e 
estimulando a prática com livro sobre o tema do quadriênio “Orai 
sem cessar”; 

II. Contribuir para o crescimento espiritual e edificação das 
Presidentes Sinodais; 

III. Promover e incentivar o prazer de ler, meditar e interpretar, 
através das respostas as questões formuladas. 

3. DA PARTICIPAÇÃO  
Poderão participar todas as Presidentes Sinodais. 

4. CONDIÇÕES 
I. As participantes deverão responder as perguntas na semana 

em que elas foram colocadas no site; 
II. As respostas devem ser dadas de acordo com o pensamento 

do autor; 
III. As respostas devem ser enviadas para a Secretária de 

Espiritualidade da CNSAFs, Leila Judite dos Santos Reis através 
de e-mail ou WhatsApp: leilajudite@gmail.com 

                                       (48) 9 9607-3640 



         IV.    Cada participante terá direito a responder o Bloco com 10 
perguntas, uma só vez. Será considerada a primeira resposta enviada. As 
respostas corretas serão publicadas pela Secretária de Espiritualidade da 
CNSAFs na segunda-feira seguinte junto com  novas perguntas. 
5. PREMIAÇÃO 
         Aquelas que responderem corretamente todas as perguntas serão 
premiadas na III Reunião Executiva da CNSAFs. 
 
                                        “Quanto amo a tua lei! 
                                         É a minha meditação, todo o dia!” 
                                                                      Salmos 119.97  
 
             Orai sem cessar! 
 
                               Leila Judite dos Santos Reis   
                               Secretária de Espiritualidade da CNSAFs 
                               Quadriênio 2018/2022 
 
 
 
                         
 
 
 
 
                               
 
 
                     
 
 


