
Eu e a minha SAF: somos 

As Joias da Coroa



Mulheres virtuosas

Pv 31. 10-21

Lc 8. 1-3

Mt 26.6-13

Lc 23.27

Jo 20.11-18

Jo 4. 15-18; 39-41



Tudo tem valor
As vezes não mensuramos o valor das 

pessoas, das coisas, das organizações e da 

sociedade a qual pertencemos.

Na vida secular pessoas, objetos, coisas, 

empresas, sociedades, países, blocos 

econômicos, também tem valor.



Segundo pesquisa, em abril de 2018, as 10 (dez) 

empresas mais valiosas do mundo, são:

Colocação Empresa Valor de mercado em dólar

1ª Apple US$ 833,25 bilhões

2ª Amazon US$ 734,85 bilhões

3ª Microsoft US$ 725,78 bilhões

4ª Alphabet US$ 723,48 bilhões

5ª Facebook US$ 505,93 bilhões

6ª Berkshire Hathaway US$ 489,0 bilhões

7ª Alibaba US$ 439,85 bilhões

8ª JP Morgan Chase & Co US$ 377,85 bilhões

9ª Johnson & Johnson US$ 343,43 bilhões

10ª Exxon Mobil US$ 342,64 bilhões



E entre as 25 coisas mais caras do mundo, estão:

- Jogo de Xadrez: Charles Hollander - Preço: US$ 600.000, com 320 

quilates de diamantes preto e branco;

- Carro: 1962 Ferrari 250 GTO - Preço: US$ 35 milhões

- Câmera: Daguerreótipo de Susse Freres - US$ 775.000 

- Cidade: Tóquio – Japão - Preço: US$ 1.200 por metro quadrado

- Motocicleta: Dodge TomahawkV10 Superbike - Preço: US$ 700,000

- Iate: Histórico Supremo - Preço: US$ 4,8 bilhões

- Desenho: Cabeça de uma Musa, por Raphael - Preço: US$ 47,9 

milhões



Que valor tem para Jesus, as pessoas?

Para o Senhor Jesus, pessoas tem 

muito valor.

Precisamos valorizar como Jesus 

valoriza e amar como Jesus ama, além 

de preservar o que Ele preservaria se 

no nosso lugar estivesse.



Qual é o meu valor para o Senhor?



EU

Quem sou e onde estou?

O que Deus requer de mim?



Quem sou para Deus?

Auxiliadoras (Gn 2.18)



Eu sou

Mulher virtuosa, quem a

achará? O seu valor muito

excede o de finas jóias. (Pv

31.10)



Você é uma mulher virtuosa

Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas 

a mulher que teme ao SENHOR, essa 

será louvada (mulher temente a Deus). 

Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de 

público a louvarão as suas obras (mulher 

recompensada e vitoriosa).



Finas joias valem quanto?



Finas joias valem quanto?



Finas joias valem quanto?
Diamante rosa de 59,60 quilates foi vendido em 2017 por 71,2

milhões de dólares em Hong Kong. Minerado na África do Sul

em 1999, esta pedra é o maior diamante rosa já registrado. O Pink

Star estabeleceu um novo recorde para um diamante vendido em

leilão e é a pedra preciosa mais cara já vendida no mundo.



AS 10 PEDRAS MAIS CARAS DO MUNDO

10)  Virgin Rainbow Opal – Opala -Valor: 

Avaliado em 1 milhão do dólares (3,2 

milhões de reais)



AS 10 PEDRAS MAIS CARAS DO MUNDO

9. Hope Spinel – Espinela -Valor: 1,4 milhão de 

dólares (4,5 milhões de reais)

8. Esmeralda Rockefeller – Esmeralda -

Valor: 5,5 milhões de dólares (17,9 milhões de 

reais)

7. Moussaieff - Diamante vermelho –Valor: 

Aproximadamente 8 milhões de dólares (26 

milhões de reais)



AS 10 PEDRAS MAIS CARAS DO MUNDO

6. GraffVividYellow - Diamante amarelo -Valor: 16.3 

milhões de dólares (53,1 milhões de reais)

5. Blue Belle da Asia – Safira -Valor: 17,3 milhões de 

dólares (56,3 milhões de reais)

4. Sunrise Ruby – Rubi -Valor: 30,42 milhões de 

dólares (99,1 milhões de reais)

3. Orange - Diamante laranja -Valor: 35,5 milhões de 

dólares (115.6 milhões de reais)



AS 10 PEDRAS MAIS CARAS DO MUNDO

2. Oppenheimer - Diamante 

azul -Valor: 57,5 milhões de 

dólares (187.3 milhões de reais)

1. Pink Star - Diamante 

rosa -Valor: 71,2 milhões de 

dólares (231.9 milhões de reais)



OS COLARES MAIS CAROS DO MUNDO

10. The Marie Antoinette Necklace ( colar Maria 

Antonieta): o colar avaliado em US$ 3,7 milhões 

(R$ 12 milhões)

9. Christie`s Diamond Pendant (pingente de 

diamante Christie’s): valor de US$ 4,8 milhões (R$ 

15,6 milhões)

8. The Red Scarlet (O vermelho escarlate):  vale US$ 

5,1 milhões (R$ 16,5 milhões).



OS COLARES MAIS CAROS DO MUNDO

7. Mrs.Winston (Senhora Winston): US$ 5,8 

milhões (R$ 19 milhões)

6. Etcetera`s Burmese Ruby Necklace (Colar 

de rubi birmanês Etcetera): US $ 6,4 milhões 

(R$ 21 milhões)

5. Christie`s Diamond Necklace (Colar de 

diamantes Christie’s): US$ 8,14 milhões (R$ 

26,5 milhões). 



OS COLARES MAIS CAROS DO MUNDO

4. Leviev`sVividYellow diamond pendant 

(Pendente de dimante amarelo Leviev): US$ 10 

milhões (R$ 32,6 milhões)

3. The Heart of the Kingdom (Coração da 

Rainha): US$ 14 milhões (R$ 45,7 milhões). 

2. The Heart of the Ocean (Coração do 

Oceano): Quase US$ 20 milhões (R$ 65 

milhões).



OS COLARES MAIS CAROS DO MUNDO

L` Incomparable Diamond Necklace ( Colra de 

Diamantes Incomparável): US$ 55 milhões (R$ 

180 milhões). 



Que valor temos?



Qual é o valor de uma auxiliadora

As mulheres cristãs, salvas e remidas pelo 

sangue do Senhor Jesus Cristo, estão entre 

todos os salvos pelos quais Ele deu sua vida 

preciosa, elas são suas servas e discípulas 

preciosas. Essas mulheres salvas, remidas e fiéis 

ao Senhor Nosso Deus, são as mulheres 

virtuosas que são mencionadas em Pv 31. 10 -31. 



SAF e seu valor

São mulheres virtuosas, cujo

valor muito excede o de

finas jóias. (Pv 31.10)



Você tem um 

valor inestimável 



Que valor tem a SAF?



SAF

auxiliadoras na IPB



SAF e seu valor
A SAF aglomera uma porção dessas 

pessoas pelas quais Jesus deu a vida e 

elas se dedicam a servi-Lo e a servir seus 

servos.  A SAF se compõe de 

mulheres virtuosas, cujo valor muito 

excede o de finas joias.



As SAFs são formadas por

auxiliadoras moldadas no Projeto

de Deus (Gn 2.18) para servi-Lo e

auxiliar em sua obra, na família, na

Igreja e na sociedade, sendo

proclamadoras das virtudes de Deus

em Cristo Jesus.



Qual é o valor da SAF?

A SAF é um conjunto de auxiliadoras preciosas, 

mulheres virtuosas e cada uma tem um valor que excede o 

de finas joias.

Então se a SAF é composta de mulheres virtuosas 

conforme Provérbios, há que se pensar num valor 

inestimável para uma SAF.

E o que dizer que quase 3 (três) mil SAFs? A 

avaliação da SAF deve vir principalmente de quem está nela, 

faz parte dela, labuta na Seara do Senhor na IPB, na SAF!



Uma SAF tem muito valor

Numa Sociedade de Auxiliadora Feminina, há 

mulheres salvas por Cristo, preciosas aos seus 

olhos e com uma missão de serviço na sua Seara e 

sua Igreja, Congregação ou Campo missionário.

Se uma mulher virtuosa carrega sobre si toda a 

expectativa mencionada em Pv 31.10-31, 

imaginemos o que não se tem de valioso na 

vida de uma SAF!



As sócias e as SAFs são

As Joias da Coroa



Qual é o valor de cada serva de Deus 

que O serve na SAF? 

E qual é o valor de uma SAF? (várias 

servas)

Qual é o valor de uma Federação de SAFs?

Qual é o valor de uma Confederação 

Sinodal de SAFs? 

Qual é o valor de uma Confederação 

Nacional das SAFs?



Mulheres virtuosas, vocês tem valor 

inestimável 



As SAFs são formadas por

auxiliadoras moldadas no Projeto

de Deus (Gn 2.18) para servi-Lo e

auxiliar em sua obra, na família, na

Igreja e na sociedade, sendo

proclamadoras das virtudes de Deus

em Cristo Jesus.



Vós, porém, sois raça eleita,

sacerdócio real, nação santa, povo de

propriedade exclusiva de Deus, a fim

de proclamardes as virtudes

daquele que vos chamou das

trevas para a sua maravilhosa

luz. (I Pedro 2.9)



Portanto, meus amados irmãos, sede

firmes, inabaláveis e sempre

abundantes da obra do Senhor,

sabendo que, no Senhor, o vosso

trabalho não é vão. (1 Co 15.58)



Tema do quadriênioQue formosos são sobre

os montes os pés do

que anuncia as boas-

novas.

(Is 52.7)



Não dizeis vós que ainda há

quatro meses até à ceifa? Eu,

porém, vos digo: erguei os

olhos e vede os campos,

pois já branquejam para a

ceifa. (Jo 4.35)



Não fostes vós que me escolhestes a mim; 

pelo contrário, eu vos escolhi a vós 

outros e vos designei para que vades 

e deis fruto, e o vosso fruto 

permaneça. (Jo 15.5-17)



A seara, na verdade, é grande, mas os 

trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao 

Senhor da seara que mande 

trabalhadores para a sua seara. 
(Mt 9. 35-38)



Redenção

A razão mais evidente 

para  servirmos a Jesus



As nossas SAFs

São as Joias da Coroa



Valorizar

Ser Auxiliadoras na IPB



SOMOS PRESBITERIANAS



Preservarmos a nossa história e nosso 

valor, pois vidas foram dadas para 
construir o valor da SAF 



1884
Surge a SAF Lideradas por 

Da. Carolina Smith
A primeira Presidente  da Sociedade 

Feminina da qual se tem notícia e 
documentos comprobatórios é a do Recife, 

PE, criada em 11 de novembro de 1884, com 

o nome de “Associação Evangélica 
de Senhoras”.



Cuidemos das

Sócias & SAFs



Mães 

&

Filhas



UCP 

& 

A SAF



As SAFs têm valor inestimável 



Cuidar das nossas SAFs

Visitar em plenárias e aniversários

Informar em primeira mão por whatsap, 

aplicativo e site da SAF

Mantê-las motivadas para o serviço

Mostrar o valor das sócias

Treinar no GUIA do TF



Cuidar das nossas SAFs

Amar as sócias

Cuidar para sejam bem tratadas

Dar a merecida notoriedade 

Buscar socorro para elas

Pedir ajuda aos pastores e aos Concílios

Agradecer o apoio dos pastores, Oficiais e demais 

Concílios



Sinodal cuida das SAFs

Havendo SAFs sem Federações

As Confederações Sinodais devem abraçar, 

ajudar, informar, visitar, acompanhar, 

proteger, desenvolver as irmãs nos Projetos 

CNSAFs, contemplar essas SAFs em suas 

programações. 



As SAFs estão crescendo apesar das 

dificuldades, da desmotivação de algumas, 

apesar da falta de apoio, apesar da falta de 

conhecimento e atualização e apesar das 

dificuldades estruturais.

Deus tem protegido e cuidado das SAFs

Jesus tem feito as SAFs

crescerem



As nossas SAFs Novas

 Entre 2017 e 2019 

mais de 220 SAFs

Sendo reorganizadas,

cerca de 16 SAFs e 09

Federações



SAFs e suas Sócias são as Joias 

da Coroa, para a glória de Deus.



As sócias e as SAFs são

A cara da riqueza



Jesus é o Senhor da Igreja

Jesus é o Senhor da SAF

A Deus, toda a glória, toda

a honra e todo louvor



Eu e a minha SAF: somos 

As Joias da Coroa



Ana Maria Prado – Presidente da CNSAFs –

Quadriênio 2018/2022

Referências

- Bíblia Sagrada – Edição Revista e Atualizada

GTSI e Guia do Trabalho Feminino 

As 10 joias da coroa mais valiosas -

https://www.newgreenfil.com/pages/10-joias-da-coroa-

inacreditavelmente-valiosas

https://www.newgreenfil.com/pages/10-joias-da-coroa-inacreditavelmente-valiosas


Eu e a minha SAF: As Joias da Coroa

 10 joias da rainha Elizabeth II que são de tirar o fôlego - FONTE -

https://www.newgreenfil.com/pages/10-joias-da-coroa-inacreditavelmente-valiosas

OS COLARES MAIS CAROS DO MUNDO

 - https://glamurama.uol.com.br/brilha-o-quanto-vale-os-top-10-colares-mais-

caros-do-mundo/

 AS 10 PEDRAS MAIS CARAS DO MUINDO

 - FONTE - https://www.hipercultura.com/pedras-preciosas-mais-

valiosas-do-mundo/

 Ana Maria Prado - Presidente CNSAFs – Quadriênio 2018/2022

https://www.newgreenfil.com/pages/10-joias-da-coroa-inacreditavelmente-valiosas
https://glamurama.uol.com.br/brilha-o-quanto-vale-os-top-10-colares-mais-caros-do-mundo/
https://www.hipercultura.com/pedras-preciosas-mais-valiosas-do-mundo/

