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Orai sem cessar! I Ts 5.17   

 

 

“Eu sou, o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é  util, e te guia pelo 
caminho em que deves andar.”   Is 48.17    

 

     

INFORMAÇÕES sobre “A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA”. 

 

 

Salto de Pirapora, 27 de julho de 2020. 

 

Por ordem da Presidente da CNSAFs, Sra. Ana Maria Prado, vimos informar 

alterações no horário da realização do projeto “A SAF ORA ON-LINE NA 

MADRUGADA”. 

 

Considerando: 

- O cansaço visível nos rostinhos de muitas irmãs, após um dia de muitas 

atividades e sem ter tempo suficiente para o descanso, antes de comparecerem a 

madrugada de oração; 

- A quantidade de irmãs que sai da sala de oração, por não aguentar ficar até o 

final, devido principalmente ao cansaço e a hora que terão que acordar para assumir 

suas atividades seculares; 

- O início do retorno ao trabalho secular, em muitos lugares no país, o que 

aumentará ainda mais as dificuldades para as irmãs comparecerem a madrugada de 

oração, visto que não terão tempo suficiente e indispensável para o sono. 

 

A CNSAFs, resolve: 

 

Mudar o horário de A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA, para o período 

de das 4h às 6h, conforme segue: 

Abertura – 4h 

Início – 4h15 

Oração inicial 

Louvor  

Oração pelo pregador e pela reunião 

Orações pelos pedidos elencados nos blocos  



 

Com esse novo horário: 

 

Os participantes poderão se programar para dormir de 6 a 8 horas, antes de 

entrar na sala de oração, e ao término já será a hora para preparar o café da manhã e ir 

para o trabalho. 

A previsão de início será 01 de agosto de 2020. 

 

  Querida Presidente gradecemos a sua participação, bem como o incentivo aos   

amados de sua jurisdição 

 

Amadas! Em oração por estes momentos especiais das SAFs no Brasil.  

  

 

No amor e paz de Cristo,  

 

 
 

 


