
 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs 

Quadriênio (2018-2022)  

 

Tema do Quadriênio 

 

Orai sem cessar. 1 Ts 5.17 

 

Informações Complementares  
 

 V ENCONTRO DA MULHER PRESBITERIANA 

 

Salto de Pirapora, 12 de novembro de 2019. 

 

Em nome da Presidente da Confederação Nacional das SAFs – 

CNSAFs, Sra. Ana Maria Prado, vimos, pelo presente, enviar 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE DO V Encontro da 

Mulher Presbiteriana – EMP.  

 
Quanto Blusas/camisetas  

 

 A CNSAFs não confeccionará camisetas para o EMP. Cada participante 

poderá aproveitar as belas camisetas da SAF, do Projeto ANA, dos 

Congressos de Federações e Sinodais e até de eventos da CNSAFs.  

 

Quanto EXPOSITORES 

 

Teremos presente no V Encontro da Mulher Presbiteriana: Editora 

Cultura Cristã – JMN – APMT – APECOM – PMC – Canecas com foto da 

participante do Encontro – Bazar missionário – Broches da SAF – Fotos – e 

outros. 



 

BAZAR MISSIONÁRIO – PEÇAS DOADAS – CARINHO DE 

MÃOS TALENTOSAS 

 

BAZAR MISSIONÁRIO EM PROL DE MISSÕES 

 

Solicita-se por meio das Confederações Sinodais, que façam chegar às 

irmãs essa oportunidade de participação na Grande Obra Missionária do 

Senhor Jesus. E as irmãs cujos corações sejam tocados por Deus, possam 

fazer doações de peças e produtos fabricados pelas suas bondosas mãos, nas 

Oficinas Dorcas, os quais serão vendidos e o valor será utilizado para auxiliar 

na viagem missionária da CNSAFs, que irá acontecer se Deus assim permitir, 

em 2021. Esse material será entregue às irmãs da SAF da Primeira Igreja 

Presbiteriana de Goiânia, que receberão as peças e cuidarão do BAZAR 

MISSIONÁRIO, que acontecerá no V Encontro da MP.  

 

 

BÍBLIAS E OFERTA MISSIONÁRIA PARA A VIAGEM 

MISSIONÁRIA DE 2021 

 

Haverá momento no Culto de Abertura para fazermos a 

entrega das ofertas missionárias que Deus colocar no nosso 

coração, assim como, de Bíblias.  

 

DESTINAÇÃO: 

 

As ofertas e Bíblias serão utilizadas na viagem missionária da CNSAFs, 

que irá acontecer se Deus assim permitir, em 2021. 

 

 

ATENÇÃO – PARA QUEM PRECISAR SAIR ANTES DA SAÍDA 

DOS ÔNIBUS 

 

Para os casos de volta antes dos horários de fluxo dos ônibus 

 

Para os casos de chegada antes do dia 24 de setembro ou a saída para 

os Aeroportos de Goiânia ou Brasília, fora do fluxo de ônibus planejado para 



o evento, o (a) participante arcará com as despesas de ônibus de linha, ou 

taxi. No caso do serviço de taxi, os valores estão aproximadamente: 

 

 Caldas Novas para Goiânia – R$ 500,00 a R$ 600,00 

 Caldas Novas para Brasília – R$ 1.500,00 a R$ 2.000,00 

 

 

 

HOSPEDAGEM PARA OS MOTORISTAS DAS CARAVANAS 

 

Para o Evento não será concedido cortesias para motoristas. Cada 

Caravana deverá pagar as despesas dos seus motoristas, incluindo-as nos 

custos do valor do ônibus que trarão as irmãs.  

Segue os telefones dos hotéis com tarifas mais em conta para 

acomodar os motoristas. Ficam próximos aos Hotéis do Grupo DiRoma. 

 

Hotel Bica Pau (64) 3453-1247 ou 3453-1925 

Hotel Orion (64) 3453-2064 

Hotel Triângulo (64) 3453-1709 

Hotel Morada do Sol (64) 3453-1548 

 

 

REFEIÇÕES E USO DAS PISCINAS NOS HOTÉIS 

 

 Todas as refeições serão feitas APENAS no hotel escolhido para a 

hospedagem. 

 Cada pessoa deve utilizar APENAS as piscinas do hotel onde estiver 

hospedado (a). 

 Mas todas poderão utilizar o DiRoma Acqua Park, Caldas Novas/GO 

(parque aquático termal), por conta da hospedagem já contratada. 

 

 

VOCÊ JÁ SABE, MAS NÃO CUSTA LEMBRAR: 

 

Tema: “Mulheres Presbiterianas, Vivendo na Oração” 

Data:    24 a 27 de setembro de 2020 

Local:   Centro de Convenções dos Hotéis DiRoma  

             Caldas Novas/G 



Estão abertas as Inscrições para o V Encontro da Mulher 

Presbiteriana, no site da SAF: www.saf.org.br 

 

 

Leia com atenção no EDITAL as orientações quanto: 

 

 O valor e as opções de INSCRIÇÃO; 

 

 Participantes sem hospedagem nos hotéis da Rede DiRoma; 

 

 Quanto à forma de pagamento; 

 

 Número da conta para os depósitos referente a Taxa de Inscrição, 

com ou sem transfer; 

 

 Para onde enviar o comprovante da inscrição; 

 

 Como fazer a reserva nos hotéis. 

 

 

 

 

 

              No amor de Cristo,  

 

“Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis 

na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus”. 

 

 
 

http://www.saf.org.br/

