
ENCONTRO REGIONAL REGIÃO SUDESTE SUL 

20 a 22 de setembro de 2019 
 
 

 
Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais 
penetrou em coração humano o que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam. I Coríntios 2.9 

 
Momentos de comunhão com Deus, crescimento, oração e aprendizado marcaram o Encontro 
Regional da Região Sudeste Sul. O tema do quadriênio “Orai sem cessar” foi enfocado de 
diferentes maneiras nas palestras, nos minicursos, na noite das nações, no cantinho de oração e 
em diferentes locais onde pudemos observar irmãs orando juntas. O que Deus realizou 
individualmente em cada coração não podemos descrever, mas presenciamos o clamor fervoroso 
de um auditório inteiro por um jovem que estava à beira da morte; presenciamos o clamor pelas 
almas e pelo trabalho missionário em todo o mundo; presenciamos lágrimas e júbilo através da 
adoração ao um Deus maravilhoso que nos surpreende a cada dia. 
 
O Encontro aconteceu no Hotel Fazenda Vale do Sol, no município de Serra Negra, no estado de 
São Paulo. Contou com a participação das 23 sinodais da região Sudeste Sul, com um total de 609 
pessoas.  
 
Na sexta-feira, dia 20 de setembro, os trabalhos iniciaram à noite com um Culto de Adoração ao 
Senhor. Foi um culto edificante com hinos e cânticos inspiradores, oração pelas famílias e 
mensagem pregada pelo Rev. Ivan Gomes Pereira da Igreja Presbiteriana de São João da Boa 
Vista/SP. Após o culto, as presidentes de sinodal da região encenaram a passagem Bíblica de Atos 
16. 11 a 15 (conversão de Lídia), que foi narrada pelo Rev. Ivan, quebrada ao som do hino “Seu 
maravilhoso olhar” e palavras de boas vindas foram dadas desejando a todas um abençoado 
encontro com a presença do Senhor. 
 
No sábado pela manhã, iniciamos os trabalhos com momentos de louvor e adoração. Tivemos um 
momento de Intercessão por nós mesmos, pela vida espiritual, comprometimento com o reino e 
responsabilidade cristã. Em seguida a presidente Ana Maria fez a palestra “As joias da coroa”. 
Após a palestra, a Secretária Nacional Niracy esteve reunida com os secretários sinodais, 
presbiteriais e conselheiros presentes, e ao mesmo tempo tivemos três momentos de minicursos 
simultâneos com duração de 50 minutos cada, com os seguintes temas: 
 

10h –1° Momento de Cursos ORAI SEM CESSAR: 
- Apresentando um louvor agradável a Deus – Sra Laura Aimbiré 

  - Executando tarefas com eficiência – Sra Sudonita Taveira Wing 
  - Vivendo concordemente na Igreja do Senhor – Sra Noaci Madalena Loula 
  - Momentos da Secretária Nacional com os secretários e conselheiros – Sra Niracy 

11h - 2° Momento de cursos - ORAI SEM CESSAR 
- Tendo corações misericordiosos – Sra Walda Carvalho 
- Apresentando um louvor agradável a Deus - Sra Laura Aimbiré 
- Aprimorando a dinâmica dos plenários – Sra Eunice Souza da Silva 
- Momentos da Secretária Nacional com os secretários e conselheiros – Sra Niracy 

 12h – 3° Momento de cursos ORAI SEM CESSAR 
- Tendo corações misericordiosos – Sra Walda Carvalho 
- Executando tarefas com eficiência - – Sra Sudonita Taveira Wing 
- Vivendo concordemente na igreja do Senhor - Sra Noaci Madalena Loula 

 - Caminhando lado a lado (especial para esposas de pastores) – Roda de Conversa 

 



 
Durante o almoço, as presidentes de sinodal da região sudeste sul, lideradas pela vice-presidente e 
acompanhadas pelo acordeom da irmã Nair (secretária de música da sinodal Campinas), andando 
pelo restaurante entoaram os cânticos: Deus te ama e eu te amo e assim devemos viver; e A 
alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A intenção era um carinho às nossas irmãs, 
mas a surpresa veio quando os outros hóspedes do hotel, que estavam em outra ala, solicitaram 
que fossemos cantar para eles. Foi um momento em que pudemos falar de Jesus. 
 
A tarde de sábado foi livre para que as irmãs pudessem, descansar, conhecer a cidade de Serra 
negra ou aproveitar as áreas de lazer do hotel. 
 
A nossa noite foi intitulada “Noite das Nações”. O salão foi decorado com bandeiras de diversos 
países e todas que quisessem poderiam ir vestidas com roupas características de algum país do 
mundo. Iniciamos a noite com momentos de louvor e adoração com hinos e cânticos voltados para 
missões. Tivemos um momento SAF em Revista intitulado: “Ela é um instrumento a serviço do 
reino”. A secretária de comunicação para a SAF em Revista Sra Miriam Gomes, apresentou vídeos 
com depoimentos de algumas irmãs sobre a revista e também foi encenada algumas formas de 
utilizar a SAF em Revista no dia a dia.  Em seguida tivemos um momento com a entrega da oferta 
missionária e das Bíblias, enquanto entoávamos o cântico “De todas as Tribos”. Foram doadas 394 
Bíblias, sendo 240 para todos os funcionários do Hotel vale do Sol e 154 para o trabalho de 
capelania hospitalar em SP. O valor total da oferta missionária foi de 5.800,00, distribuídos assim: 
R$ 1.000,00 para o Rev. Carlos Del Pino e seu trabalho na Europa; R$ 2.400,00 para o Projeto 
Direito de Ser (Angola) e R$ 2.400,00 para o Projeto Natal Missionário. 
 
Trouxe-nos a mensagem o Rev. Carlos Del Pino, missionário da APMT na Espanha, que também 
compartilhou alguns dados sobre a frieza espiritual que se alastrou pelos países europeus, 
resultando em fechamento de igrejas.  
 
Após a palestra, tivemos um momento de intercessão pela nossa Pátria, autoridades constituídas, 
saúde, educação e paz. 
 
Terminamos com um momento especial de oração pelo mundo. De acordo com a roupa que 
estavam vestidos os participantes se organizaram nos quatro cantos do salão divididos pelos 
continentes: África, América (incluiu quem não estava caracterizado), Ásia e Europa/Oceania. Cada 
grupo de mãos dadas e com uma pulseira de neon fazendo uma corrente, orou pelas missões nos 
países do continente que estavam representando. No final, fizemos um grande círculo no 
auditório ao som do hino Agnus Day, declarando que o nosso Deus é o Senhor de toda a terra.  
 
Domingo pela manhã, iniciamos os trabalhos com momentos de louvor e adoração. Tivemos um 
momento de intercessão pela IPB, autoridades eclesiásticas, lideranças e sociedades internas. 
Logo após, a Secretária Nacional Niracy fez a palestra “Sirvo o Senhor na IPB porque a conheço”, 
seguida da palestra da presidente Ana Maria “Ser espelho como líder”. 
 
Terminamos o Encontro com a devocional de encerramento com o tema “O privilégio da 
Intercessão” meditação proferida pela vice-presidente sudeste sul Liliana e o moto cantado. 
 
Foi tudo muito bom. Um banquete espiritual acompanhado de acomodações confortáveis, 
alimentação farta e muita comunhão. 
 
 



Agradeço a todos que trouxeram palestras inspiradoras e minicursos enriquecedores. A equipe 
que se dedicou à condução do louvor (Rev. Ivan, Vânia e Laura) e especialmente agradeço a Deus 
por cada presidente de sinodal da Região Sudeste Sul que se empenhou e trabalhou muito para 
que o Encontro Regional proporcionasse crescimento para cada participante. É muito bom 
trabalhar com vocês. 
 
Agradeço ao meu Deus cada oportunidade vivida. “Porque dele, e por meio dele, e para ele são 

todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém!” 
 

Liliana Souza da Silva Silveira 

Vice-presidente para a região Sudeste Sul 


