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Edital de participação 

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

 

 Conforme decisão da Diretoria da CNSAFs, de acordo como registrado na Ata Nº 96, 

datada de 09 de dezembro de 2017, por ocasião de Reunião da Diretoria, acontecida em Porto 

Alegre/RS, por ordem da Senhora Presidente Ana Maria Prado, a Confederação Nacional das 

SAFs – CNSAFs - abre por meio do presente Edital, a oportunidade para o envio de histórias de 

vidas das sócias da SAF, conforme os termos a seguir.  

 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 na opinião das irmãs, 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:  

- Uma com o título “Vidas que inspiram” – registro de histórias de vida das sócias que 

estão na ativa; 

- Outra com título “Homenagem a quem muito fez” – “in memoria”. 

Cada texto deverá conter até 7 (sete) mil caracteres (com espaços) e já contando com as 

fotos. 

 Os textos deverão ser enviados em arquivo Word, espaço simples, fonte Arial, letra 

tamanho 12, alinhado a esquerda e justificado. Quanto às fotos, com boa resolução. 

As histórias serão selecionadas e tratadas, por uma Comissão designada pela Diretoria 

da CNSAFs e serão publicadas no site.  

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.  

 

Justificativa 

A CNSAFs tem observado que muitas irmãs presbiterianas têm realizado relevantes 

trabalhos como sócias das SAFs, em todos os âmbitos do Trabalho Feminino da IPB – SAF, e 



tem sido verdadeiramente mulheres valorosas na Seara do Senhor. Contudo, não há uma 

publicação organizada, que possibilite o conhecimento estruturado de tais valorosas histórias. 

Por isso entende a CNSAFs, ser essa uma oportunidade de homenagem, uma forma de 

reconhecimento a todas essas honradas irmãs.  

 

Detalhes para participação 

 Poderão ser enviadas histórias de vida das sócias das SAFs, que apresentem 

relevantes trabalhos como servas do Senhor Jesus, nos ideais de servir como 

SAF, ou seja, as histórias devem retratar vidas de irmãs das SAFs, dedicadas às 

obras do Senhor Jesus, de acordo com Palavra de Deus, com as normas e a 

Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. 

 Não haverá ressarcimento de nenhum custo financeiros e/ou quaisquer outros 

com a finalidade de elaborar a história, cabendo a cada participante arcar com 

seus próprios recursos. 

 Não haverá recompensa financeira para as participantes, derivado da publicação 

da história de vida das irmãs. 

 Deverá haver por parte de cada participante ou seu representante, uma 

declaração de ciência e concordância com as disposições previstas no Edital, 

inclusive a responsabilidade pela veracidade e legitimidade das informações. 

 Só serão aceitas histórias enviadas acompanhadas de autorização para 

publicação. Autorização da participante se ainda estiver na ativa, ou de 

familiares, se “in memoria”. 

 A publicação não ocorrerá se não estiver conforme as normas deste Edital. 

 

Fluxo de envio das histórias 

 Envio das histórias para o e-mail: históriasaf@gmail.com  

 Seleção, tratamento dos textos e Publicação. 

  

Salto de Pirapora, 27 de agosto de 2019.     
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