
Um presente do coração da 
CNSAFs para o Dia das Mães



Homenagem da CNSAFs as “Mães” da Igreja Presbiteriana do Brasil

• A Confederação Nacional das SAFs da IPB, homenageia a todas as mulheres
presbiterianas e lhes deseja um Feliz dia das mães.

• Homenageamos com muito carinho a todas, vivenciando o Momento especial
“Mãe é Mãe”, por meio de uma plataforma na Internet com a capacidade para
100 participantes, com uma programação simples, mas de coração, elaborada para
louvar e agradecer a Deus por suas vidas de “mães” fiéis a Cristo. Louvado seja o
Nosso Deus, em Cristo Jesus.

• Estaremos por meio de 7 Reuniões on-line, contemplando irmãs das SAFs das 6
Regiões, e juntas louvaremos a Deus, visando engrandecer o Nome do Senhor
Jesus pelas suas vidas abnegadas, mulheres que oram sem cessar pelos seus filhos
de sangue e do coração, por toda a Igreja, pelo seu país, e pelo reino de Deus,
sempre constantemente em busca de uma vida com Cristo e a seus pés,
perseguindo o ideal de praticar a justiça, amar a misericórdia e andar
humildemente com o Seu Deus.



Agradecemos a APECOM, pela transmissão das sete reuniões, ao vivo e
direto para o facebook da SAF, o que favorecerá a participação de todas as demais
irmãs que não puderam estar on-line nas plataformas, mas que poderão assistir ao
vivo em suas casas, em todo o país e no exterior nos nossos Campos missionários.
Deus os abençoe e recompense.

Deus abençoe a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil.

Parabéns a todas as mães presbiterianas, incluindo as 60 mil mães que
servem a Jesus no serviço operoso, maravilhoso e vitorioso em Cristo, nas SAFs.

Que todas continuem apenas sendo “mães”, auxiliadoras segundo o coração
de Deus e para a glória dEle, mulheres virtuosas que inclui nas suas vidas, o cuidar e
o preparar os verdadeiros adoradores de Cristo, e sempre correndo a carreira que
lhes está proposta olhando para Cristo e orando sem cessar.

Um carinhoso abracinho para todas, e parabéns ”Mamães”.

Ana Maria Prado 

Presidente CNSAFs – Quadriênio 2018/2020.



Momento especial 
Mãe é Mãe
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“Mãe é Mãe” 
Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 7h45min

Início - 8h  - Término – 9h

Local - Plataforma zoom.us - 100 vagas

Apenas para: Diretoria/Secretárias de 
Atividades da CNSAFs, Secretária 

Nacional e Presidentes das Sinodais (Na 
falta, não há substituição)

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”
Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 9h45min

Início - 10h  - Término – 11h

Local - Plataforma zoom.us

100 vagas

Apenas para irmãs da 

Região Sudeste Sul

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”
Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 11h45 min

Início - 12h -Término – 13h

Local - Plataforma zoom.us - 100 vagas

Apenas para irmãs da 

Região Norte

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”

Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 13h45min

Início - 14h - Término – 15h

Local - Plataforma zoom.us - 100 vagas

Apenas para irmãs da 

Região Nordeste

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”
Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 15h45min

Início - 16h 

Término – 17h

Local - Plataforma zoom.us - 100 vagas

Apenas para irmãs da 

Região Sudeste Norte

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”

Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 17h45 min

Início - 18h -Término – 19h

Local - Plataforma zoom.us - 100 vagas

Apenas para irmãs da 

Região Sul

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”
Dia 9 de maio 2020

Abertura da sala – 19h45 min

Início - 20h - Término – 21h

Local - Plataforma zoom.us - 100 vagas

Apenas para irmãs da 

Região Centro - Oeste

Vestidas para adorar a Deus



“Mãe é Mãe”

Sejamos Verdadeiras 
Auxiliadoras, 

Irrepreensíveis na 
Conduta, Incansáveis 
na Luta, Firmes na Fé 
e Vitoriosas por Cristo 

Jesus.


