
CRUZADA DA CNSAFs 

 

Orai sem cessar, como oraria Jesus, de joelhos e jejuando em tempos 

de calamidade 

 

Tema:  SAF: Mães de Oração e Guardiãs das 

fontes 

 

Objetivo principal - Fortalecer o Trabalho Feminino da IPB - SAF 

Objetivos específicos: Apoiar à liderança, reafirmar a importância da 

unidade, da interdependência, do zelo pela Sã Doutrina e pelas Sociedades 

Internas e pelo amor fraternal, no ser e fazer SAF, como grandes 

diferencias e suportes, para enfrentar os revezes dos novos tempos e 

manter a excelência nos serviços SAF.  

Coordenação - CNSAFs  

Público alvo: Prioritariamente para as Diretorias das Confederações 

Sinodais e das Federações de SAFs e para as Presidentes de SAFs. Na 

impossibilidade da participação de membros das Diretorias, a oportunidade 

deve ser repassada as Secretárias de Atividades das Sinodais e das 

Federações, respectivamente. Não podendo a Presidente da SAF participar, 

a vaga deve ser oferecida a sua Vice-Presidente, e caso essa não possa 

também participar, segue-se oferecendo a oportunidade pela ordem, para 

as irmãs membros da Diretoria.  

Local dos encontros – Plataforma zoom, com salas para 100 participantes  

Período para a realização – Início – 12 de maio a 31 de julho de 2020, 

podendo se estender, se ainda estivemos na quarentena. 

Opções de dias e horários: Cada Vice-Presidente escolherá o dia e o 

horário mais adequado a realidade das irmãs e de acordo com a 

disponibilidade da CNSAFs, para marcar as reuniões e passará para a 

Presidente e a Secretária Executiva CNSAFs, as informações para se anotar 

no calendário do Projeto. 



As reuniões poderão ser marcadas para acontecerem de terça a sexta, uma 

por cada tarde, e aos sábados uma pela manhã e uma a tarde. 

Meta de alcance – 5.000 (cinco mil) irmãs da liderança das Sinodais, 

Federações e SAFs 

A Secretária Nacional poderá estar em todas as reuniões e nas que 

estiver dará uma saudação. 

 

Observação - Dinâmica 

- Vamos usar a mesma plataforma da SAF ORA ON-LINE NA 

MADRUGADA. 

Abriremos as salas nos dias e horários acordados e distribuiremos as senhas 

e informações de entrada para as Vices, de acordo com as datas e horários 

acordados. 

Todas as irmãs da Diretoria e as Secretárias, são parte desse projeto e 

estarão presentes nas reuniões. 

Abriremos um pouco antes para as irmãs acertem microfones e câmeras e 

troquem ideias entre si. 

A Programação será leve e dirigida pela Vice-Presidente com: oração, 

louvor e a palestra no tema da Cruzada, pela Presidente da CNSAFs, 

seguido de moto e lema da SAF e algum tempo para perguntas e tirar 

dúvidas. 

A Presidente e as Vice – Presidentes envidarão esforços junto com todas 

as irmãs da Diretoria e Secretárias para dar visibilidade e publicidade, as 

oportunidades de participação, fazendo chegar as líderes alvo, a informação 

sobre a oportunidade de participação. 

A chamada da cruzada deverá estar nas mídias da CNSAFs, inclusive nos 

grupos de whatsap. Haverá senha para entrar, e deverá ser dada apenas as 

irmãs alvo de participação. A palestra será a mesma para todas as reuniões.  

No amor de Cristo e na confiança nEle, prossigamos a correr a carreira que 

nos está proposta, olhando para Ele, e orando sem cessar. 

Um abracinho com carinho 

Ana Maria Prado - Presidente da CNSAFs – Quadriênio 2018 - 2022 

 


