
 

 

“Vidas que inspiram” e “Homenagem a quem muito fez” 
 

 
Minhas queridas e amadas irmãs 

 

Orai sem cessar. (1 Ts 5.17) 

 

 

 

Quantas irmãs queridas fazem tanto pela SAF, são auxiliadoras que brilham em 

seus cargos, acumulam atos nobres anos após anos, são mulheres benfazejas, altruístas, 

abnegadas, amáveis, cujas vidas nos inspiram e talvez nem sempre são honradas e 

reconhecidas em vida, pelo testemunho, amor por Jesus, pela sua obra e pela Igreja, 

fruto de um trabalho dedicado, um servir com humildade e tanta excelência! 

Quantas irmãs queridas se foram, fizeram tanto pela SAF, foram auxiliadoras que 

brilharam em seus cargos, acumularam atos nobres anos após anos, foram mulheres 

benfazejas, altruístas, abnegadas, amáveis, cujas vidas nos inspiraram e nos inspiram, mas 

talvez nem sempre foram devidamente honradas e reconhecidas pelo testemunho, amor 

por Jesus, pela sua obra e pela Igreja, evidenciados no trabalho dedicado e feito com 

humildade e tanta excelência! 

Chegou a oportunidade de fazer algo simples, mas com o objetivo de honrar 

nossas irmãs, as que estão em plena atividade e as que já partiram para Cristo, e que se 

enquadrem nas qualificações acima citadas e conforme o Edital enviado pela nossa 

Secretária Executiva da CNSAFs. 

Conforme decisão da Diretoria da CNSAFs, de acordo como registrado na Ata 

Nº 96, datada de 09 de dezembro de 2017, a Confederação Nacional das SAFs – 

CNSAFs, abriu por meio do Edital em anexo, a oportunidade para o envio de histórias 

de vidas das sócias da SAF, conforme os termos nele inseridos.  

  “Vidas que inspiram” – registro de histórias de vida das sócias que estão na 

ativa; 

 “Homenagem a quem muito fez” – “in memoria”. 

Foi criado um espaço no site da SAF com título “Galeria da SAF” com duas 

colunas para armazenamento das histórias de vidas das sócias, que mereçam ser 

honradas pela sua trajetória de vida, testemunho cristão e pelos relevantes serviços 

prestados ao Senhor, no Trabalho Feminino da IPB – SAF, Federação, Sinodal e CNSAFs, 

conforme motivação citada acima e conforme o Edital. 

De acordo com o que menciona o Edital, as histórias e documentação necessária 

deve ser enviada para o e-mail: históriasaf@gmail.com. 

A depender de decisão futura da Diretoria da CNSAFs, e em havendo condições, 

a CNSAFs também poderá transformar a coleção das histórias de vida dessas irmãs, em 

material para publicação de um livro, reforçando ainda mais a honra às queridas servas 

de Cristo que muito fazem ou fizeram na sua grande obra realizada pela Sociedade 

Auxiliadora Feminina – SAF, na Igreja Presbiteriana do Brasil.  

“[...]; a quem honra, honra”. (Rm 13. 7c) 

Um abracinho com carinho e gratidão no Senhor pelas suas vidas preciosas. 

 

Ana Maria Prado 

Presidente da CNSAFs 
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