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Minhas queridas irmãs 

Orai sem cessar  

Aproxima-se o período para eleição de aproximadamente 3.000 (três mil) 

Diretorias de SAFs e cerca de 330 (trezentas e trinta) Diretorias de Federações de SAFs.  

Grande deve ser a preocupação de todas nós que fazemos o Trabalho Feminino 

da amada Igreja Presbiteriana do Brasil, ao escolhermos Presidentes e demais membros 

da Diretoria, para liderarem as nossas SAFs, nossas Federações de SAFs, nossas 

Confederações Sinodais de SAFs até a nossa Confederação Nacional das SAFs, assim 

como, ao escolherem as nossas Secretárias de Atividades nas quatro esferas. 

Nossas líderes devem ser SAF, valorizar a SAF como um instrumento de 

Cristo para o auxílio no Bom Combate de Cristo e amar a SAF, pois a SAF é o 

modelo de Sociedade para a mulher presbiteriana, fazer parte e exercitar seus dons e 

talentos a serviço de Cristo, do Seu Reino e de Sua Igreja Presbiteriana do Brasil. 

A liderança deve ter ciência e aceitar que a SAF, está prevista na 

Constituição (CI/IPB), conforme os artigos a seguir: 

Art. 83. São funções privativas do Conselho:  

[...] 

h) supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa, o trabalho das 

sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras organizações 

da igreja, bem como a obra educativa em geral e quaisquer atividades espirituais; 

[...] 

o) suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas da igreja 

que possam prejudicar os interesses espirituais;  

p) examinar os relatórios, os livros de atas e os das tesourarias das organizações 

domésticas, registrando neles as suas observações;  

q) aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas da igreja e dar posse às 

suas diretorias; 

Art. 143. O Supremo Concílio organizará:  

[...] 

b) modelo de estatutos para concílios, igrejas e sociedades internas; 

Art. 145. São nulas de pleno direito quaisquer disposições que, no todo ou em parte, 

implícita ou expressamente, contrariarem ou ferirem a Constituição da Igreja 

Presbiteriana do Brasil.  

Parágrafo único. Este artigo deve constar obrigatoriamente dos estatutos dos concílios, 

das igrejas e de todas as demais organizações da Igreja Presbiteriana do Brasil, inclusive 

as sociedades internas. 
Queridas, nas eleições oremos e votemos em líderes que possam liderar 

nos moldes de Jesus, para podermos juntas, alcançarmos a excelência na liderança da 

SAF.  



As líderes também devem ter as motivações corretas e liderarem 

conforme Cristo, buscando a glória de Deus, por isso é de suma importância: 

 Saber que sua liderança é espiritual; Buscar os interesses de Cristo e não as 

vantagens pessoais; Exercer suas funções procurando agradar a Deus; Formar outras 

líderes comprometidas com Cristo; Esperar ser chamada por Deus, ser eleita em 

primeiro lugar segundo a vontade de Deus; Saber que é uma missão, um chamado, 

portanto, Ele está chamando, não são as irmãs que chamam, elas votam confirmando o 

chamado do Senhor; Ser comprometida e envolvida, procurando fazer tudo com 

excelência; Ser dependente  exclusivamente de Deus e saber que é serva; Ser humilde e 

serva fiel; Ser uma mulher de oração;  Ser submissa a Deus e as autoridades; Ser ética, 

portanto, jamais pedir votos e nem votar em quem pede voto, pois se o Senhor é 

quem chama, Ele dirigirá a eleição de forma a cumprir sua vontade e capacitará a escolhida. 

 Concluindo irmãs queridas, mas não esgotando o assunto, guardemos 

no coração que: 

1) O sucesso de uma gestão junto ao serviço de Deus, está ligado ao 

compromisso de suas líderes com a Leitura e a prática da Palavra de Deus, 

também no orar sem cessar: “ Não cesses de falar deste Livro da Lei; antes, 

medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto 

nele está escrito; então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido”. 

(Js 1.8) e (1 Ts 5.17) 

2) O pensamento de toda a liderança que agrada a Deus e o serve de todo o 

coração deve ser ocupado com o que menciona a Palavra de Deus em Fp 4.8: “ 

Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o 

que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, 

se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso 

pensamento”. 

3) A obediência da líder e sua segurança está somente em Deus, na Pessoa 

gloriosa de Cristo Jesus. “Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, 

nem te espantes, porque o SENHOR, teu Deus, é contigo por onde quer que 

andares”. (Js 1.9) 

4) A escolha da liderança conforme a vontade de Deus, deve ser conforme Ele 

vê: “Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem 

para a sua altura, porque o rejeitei; porque o Senhor não vê como vê o homem. 

O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração”. (1 Sm 16.7) 

Nos preparemos em oração minhas queridas irmãs, para as eleições de nossa 

liderança para nossas preciosas SAFs e Federações de SAFs para o novo ano de 2020. 

Oremos sem cessar e em todo tempo como Jesus. 

Um abracinho com muito carinho e gratidão e o compromisso de orar por todas. 
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