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ACONTECEU E FOI MUITO BOM! 

13 DE JUNHO DE 2020 

 

CRUZADA DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE SAF’s 

TEMA 

 

 

 

  

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



 

 

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; 

✓ Reafirmar a importância no ser e fazer SAF, 

como grandes diferencias e suportes, para 

enfrentar os revezes dos novos tempos e 

manter a excelência nos serviços SAF. 

 
 

  



 

 

PÚBLICO ALVO 

Prioritariamente para as Diretorias das 

Confederações Sinodais e das Federações de SAFs 

e para as Presidentes de SAFs.  Membros das 

Diretorias, Secretárias de Atividades das Sinodais 

e das Federações, respectivamente. Presidente da 

SAF as irmãs membros da Diretoria. 

ALCANCE 

Em torno de 556 mulheres da região nordeste 

e 40 mulheres da Sinodal Chapada Diamantina 

mais 03 secretários Presbiteriais 01 secretário 

Sinodal.  

 

 

 

 



 

 

RELATO DA PRESIDENTE  

DA SINODAL 

Momento de grande aprendizagem e 

acima de tudo um grande despertar de 

responsabilidade diante da bela história 

dessa sociedade que foi criada por pessoas 

que possuíam uma determinação em fazer 

com que tivéssemos a oportunidade de 

servir ao Senhor através dessa sociedade. 

Grande é a nossa responsabilidade de prosseguir avante 

para que não haja percas e esquecimento, pelo contrário que 

deixemos as marcas nesta sociedade de mulheres servas do 

Deus altíssimo que vive a cada manhã buscando agradar a Deus 

o autor e consumador de todas as coisas. 

Tivemos a oportunidade de relembrar a estrutura dessa 

sociedade nos convidando a ser guardiãs da fonte. 

Foram destacados alguns tesouros que não podemos 

negligenciar enquanto sócias dessa amada sociedade. 

Primeiro tesouros - Destacou tesouros 

preciosos como, Jesus Cristo, a história, a 

SAF em revista e etc. 

 Segundo tesouros- Temos o tema do 

quadriênio é norteador, “orar sem cessar” 

no caso desse quadriênio, Projeto Ana, 

Relógio Regional, oração na madrugada e 

etc. 

 

  



 

 

 

Terceiro tesouro- O nosso moto que possui um grande 

significado, e Ana buscou explicar cada palavra com seu 

significado criando assim uma responsabilidade ainda maior e 

uma alegria muito grande porque possuímos um tesouro que 

precisamos zelar e viver a cada manhã. 

Quarto  tesouro- O nosso LEMA, “Se tu uma benção” que por si 

só já fala da nossa grande responsabilidade de sermos servas 

fieis, perseverantes, servindo ao Senhor sendo bênçãos. 

 Quinto tesouros- A SAF em si, hierarquia dos conselhos e etc. 

Cada liderança com seu espaço. SAF, o lugar de guardiãs. 

 Sexto tesouro- A liderança, que sendo uma guardiã não pode ser 

descomprometida e nasce uma grande responsabilidade no 

momento de escolhermos a liderança local, presbiteral, sinodal  

nacional. Prima pela identidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

modernizando os trabalhos, valorizando os 136 anos, etc. 

 Sétimo tesouro- A Sócia, o mais importante e 

valoroso tesouro pois desse nascer todas as 

coisas relacionado a essa sociedade. 

Precisamos, portanto valorizar os pequenos 

grupos da SAF porque quando temos grupos 

fortes e dedicados teremos uma liderança 

forte e saudável. 

O encontro foi muito bom e me fez 

repensar na grande responsabilidade de ser 

sócia dessa tão linda sociedade. 

                                                                                    

Lidianita Matos 

Presidente da Sinodal de SAFs SCD 



 
 

 

             RELATO DE ELIZANE 

A Cruzada CNSAF’s foi oportunidade 

ímpar de muito aprendizado e conhecimento. 

É necessário conhecermos a SAF, essa 

sociedade maravilhosa, pois só podemos 

amar de verdade o que nós conhecemos. 

Agradeço a Deus em primeiro lugar a 

oportunidade de participar desse evento, agradeço a iniciativa 

da CNSAF’s por oportunizar a todas as mulheres da SAF um 

momento tão especial de ricas aprendizagem. 

O centro, Cristo, como nosso eterno guardião, nosso 

salvador, nosso maior tesouro. Após o destaque do nosso mestre 

e salvador, há tesouros que a SAF deve guardar: 

1 – Tesouro: A história da SAF, SAF em revista, site da 

SAF; facebook da SAF e aplicativo da CNSAF’s. 

2- Tesouro: Tema do quadriênio: “Orai sem cessar”, os 

projetos da CNSAF’s levam em conta o tema do quadriênio e 

precisam ser valorizados e executados pelas SAF’s. 

3- Tesouro:  O moto da SAF. 

4- Tesouro: O lema: “ Ser tu uma benção”. 

5- Tesouro: A SAF. 

6- Tesouro: Liderança da SAF. 

7- Tesouro: As sócias da SAF. 

Grata a Deus pela oportunidade de 

aprender a amar ainda mais a SAF. 

                    Elizane novais dos Santos 

     Secretária Executiva da Sinodal de SAF’s SCD 



 

 

 

RELATO DE DANIELA 

A cruzada realizada pela CNSAFs nos mostrou 

a importância do quanto devemos proclamar as 

boas novas, sendo guardiãs das fontes, fontes 

de vida, que levam a água viva aos perdidos". 

 Daniela Ferraz A. Xavier 

Secretária de Causas da IPB e Causas Locais SCD 

 

          RELATO DE GUIOMAR 

 

Foi uma benção ver que as mulheres 

auxiliadoras estão cada vez mais se 

empenhando para o trabalho do 

Senhor, sem contar que a palavra de 

Ana Maria foi uma benção. Foi possível 

notar que nós somos as guardiãs da 

fonte, essa fonte é a SAF, temos    que 

cuidar muito bem dessa fonte. Temos o 

nosso maior guardião que é Cristo. 

Guiomar Francisca de Assunção da Silva 

Secretária de Missões e Evangelizações SCD 

  

 

 



 

 

 

RELATO DE MARIALVA 

Da minha parte, assisti com a disposição de 

compreender, aprender, conhecer melhor e 

valorizar o trabalho na minha SAF de 

acordo com os propósitos de Deus, 

entendendo que ele irá a nossa frente nos 

capacitando para a Glória d’Ele. 

Então, aprender a valorizar a beleza da 

nossa SAF, e fomos comparadas como “Guardião da fonte” de Joshua 

Harris, que nos mostrou de maneira maravilhosa a importância que 

devemos dar á nossa SAF. A questão é que conhecemos a beleza da 

SAF, mas subestimamos a importância de cuidar dela. 

SAF, mães de oração que cuidam e zelam pelos seus filhos, 

mulheres que dobram os joelhos clamando a todo o momento pela 

igreja de Cristo como auxiliadoras que não recuam na luta, sabendo 

que Deus é o nosso refúgio. 

Porém o que eu contemplei e questionei depois 

de tudo que eu vi da nossa presidente Ana Maria 

foi: eu tenho cuidado da minha fonte? as águas 

estão cristalinas?... Pensando, lembrei-me da 

história de um homem que queria vender uma 

propriedade e encontrou o poeta Olavo Bilac e 

disse ao poeta: - Eu queria vender o meu sítio 

que o Senhor conhece muito bem, você poderia 

redigir um anúncio para o jornal? 

  



 

 

 

O poeta pegou o papel e lápis e fez. “Vende-se uma encantadora 

propriedade onde no arvoredo cantam no extenso os pássaros, é 

cortado por marejados e cristalinas águas de um belo ribeirão e a 

casa nela existente é banhada pelo Sol nascente e oferecem as 

sombras tranquilas nas tardes nas varandas... 

Passados uns dias, o poeta encontrou o homem e perguntou: - 

Vendeu o sítio? E ele respondeu: - Nem pensei mais nisso, depois que 

li o anúncio é que eu vi a maravilha que eu tinha. 

Assim é a nossa SAF, não deixemos de valorizar 

enquanto estamos nela, mas sintamos a sua beleza, por 

estarmos participando mesmo sentido as dificuldades. 

Apesar das dificuldades, porque cremos que Deus é o 

Senhor da SAF e por certo nos conduzirá abrindo os nossos 

olhos fortalecendo os nossos braços e tratando o nosso 

coração para realizarmos a sua obra. 

Marialva Matos F. Martins 

Secretária de Ação Social SCD 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATO DE MARICI 

 

A Cruzada foi um momento muito importante, 

onde nós tivemos a oportunidade de rever 

alguns irmãos e acima de tudo, fomos 

alimentados pela palavra, o qual foi destacado 

o valor que cada umas de nós representa pra 

Cristo e também a responsabilidade de 

realizarmos os trabalhos do Senhor com amor, 

ver se realmente aquela pessoa que estão no 

cargo tem prazer no que faz. Mas gostaria também de destacar 

algo que eu esperava que fosse nos informar, já que se tratava 

de um treinamento, falar como poderemos dar continuidade 

aos trabalhos da SAF, pois a maioria não está realizando seus 

trabalhos normais diante dessa Pandemia.  

      Marici Dias e Silva 

                  Presidente da Federação de SAF’s do PRPN 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATO DE HELENA 

A Cruzada para mim foi um momento precioso 

de edificação e aprendizado. Onde nos mostrou 

a responsabilidade e a importância de sermos 

"Guardiãs das Fontes": dos nossos filhos, das 

nossas famílias, da nossa Igreja e da nossa 

SAF. Buscando sempre na oração e na Palavra 

preciosa do nosso Deus o fortalecimento da 

nossa fé. Tendo sempre em nossa vida o Eterno 

Tesouro e Guardião o nosso Amado Senhor                                                    

Jesus Cristo.  

Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor! 

Helena I. Luz Oliveira 

Secretária Executiva da Federação de SAFs Alto da Chapada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATO DE EUNICE 

É a primeira vez que participo de uma cruzada 

e para mim foi maravilhoso, muito edificante 

saber quão valoroso é o trabalho de um 

guardião; onde para muitos passa 

despercebido... Porém, quando não está 

presente para limpar a fonte, a mesma se torna 

suja e sem vida. Enfim, aprendi que devemos 

ser guardiãs dos tesouros a nós incumbidos, sermos mulheres 

de oração, compromissadas, corajosas, entusiastas, que 

valorizam e reconhece o trabalho a ser realizado, pois a Seara 

é grande. 

Eunice Pereira 

Vice-presidente da SAF de Seabra 

 

RELATO DE ANA PAULA 

A cruzada foi muito edificante pois 

aprendi que as mulheres edificam seus 

lares e sustentam suas casas em oração! 

Ana Paula Oliveira 

SAF de Abaíra 

 

 



 

 

 

RELATO TATIANE 

 

Momento único, onde pude desfrutar de 

muito aprendizado e comunhão no trabalho do 

Senhor, agradeço a Deus por ter participado 

desse momento nesta fase difícil pelo qual 

estamos passando. 

               Sou grata a Deus por isso. 

                                    Tatiane dos Anjos Pereira 

                                    Presidente da SAF da Vereda 

 

RELATO DE HILVANES 

 

A cruzada foi uma tarde muito proveitosa 

pude observar quão grande é a 

responsabilidade da líder da SAF e o quanto 

a SAF tem desenvolvido seu trabalho. E não 

devemos querer crescer por nós mesmos, 

mas por Jesus Cristo que é o nosso guardião. 

                                       Hilvanes Matos 

Secretária de sociabilidade Federação Alto da Chapada 

 



 

 

 

RELATO DE ARILENE 

 

Meu nome é Arilene Rosa, sou vice-

presidente da SAF da Congregação 

Presbiterial de Barra da Estiva - 

Presbítero Alto da Chapada. Gostaria 

de agradecer primeiramente a Deus, 

também essa comissão Nacional, que 

se preocupou de nós proporcionar com 

um momento ímpar, onde podemos ver 

o agir de Deus em nosso meio. Excelente suporte nesses tempos 

tão difíceis que estamos enfrentando. Essa troca de experiências 

pode nos mostrar o quanto nosso Deus é maravilhoso. Muito 

obrigada a todos vocês, pelo zelo e carinho que nos proporcionou, 

com essa cruzada, fortalecimento para continuarmos firmes e 

unidas para a glória do nosso Deus.   

Arilene Rosa da Silva Soares 

   Vice-Presidente da SAF da Congregação de Barra da Estiva 

 

 

 

 



 

 

 

RELATO DE ÍRIS 

Meu nome é Íris Alves, sou da 

Congregação Presbiterial de Barra da 

Estiva - Presbitério Alto da Chapada, tive 

minha primeira experiência online em 

programações da SAF Nacional, através 

da cruzada organizada pela CNSAFs. 

Gostaria de destacar a relevância do 

tema trabalhado e da interação 

promovida através da plataforma do 

WEBEX, que nos proporcionou uma tarde 

muito agradável e de muita edificação. 

Rogo a Deus suas bênçãos sobre todas as nossas mulheres da SAF 

e sobre nossa amada comissão nacional. Para que continuemos 

firmes e unidas em piedade e amor para servirmos ao nosso Deus. 

 

           Íris Xavier Alves Macedo 

           SAF da Congregação de Barra da Estiva 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELATO DE ELGIANE 

Sou Elgiane Pires, atualmente presidente da 

nossa SAF da Congregação Presbiterial de 

Barra da Estiva. Participei junto com a vice-

presidente, a irmã Arilene Rosa e irmã Íris 

Alves pela primeira vez da CRUZADA 

CNSAFs, vivenciando em tempos tão remoto a 

oportunidade de estarmos presentes em uma 

reunião tão especial que certamente não seria 

possível de forma presencial.  

Foi ao meu vê um momento ímpar para 

este novo tempo, poder conhecer as irmãs, ouvir nossa presidente 

nacional Ana Maria, sermos animadas e fortalecidas no Senhor por meio 

desta nova ferramenta, que creio agora fazer parte de nossas vidas, foi 

algo incrível.  

Vê o cuidado de Deus e da nossa IPB, do conselho em providenciar 

tudo com tanto zelo, nos deixa felizes pois é preciso sim essa conexão 

entre todas as SAFs, para que tenhamos realmente a mesma configuração 

e entendimento de quem nós somos.  

Amei a ideia do aplicativo com todas as 

informações, ainda não conhecia, talvez ainda 

falte uma maior divulgação dos trabalhos lindos 

que nossas SAFs têm realizado. Que Deus 

abençoe cada trabalho e que o nome do Senhor 

seja glorificado em tudo e em todas as coisas. Um 

abraço da SAF de Barra da Estiva-Chapada 

Diamantina- BA.      

 Elgiane da Silva Pires 

     Presidente da SAF da Congregação de Barra da Estiva 



 

 
 

 

RELATO DE ARTÊMIA 

Chamou-me muito a atenção, foi o ser guardiã 

da fonte. O que pode acontecer se não 

fizermos essa ponte na SAF? 

Precisamos despertar pra isso. O que 

estamos fazendo nesse tempo de pandemia? 

Tanto tempo estamos tendo, e continuamos 

sem tempo, acomodadas, alheias, insensíveis 

às necessidades dos outros. 

Também com relação aos blocos de Tesouros, 

a importância do moto da SAF. O quanto é 

precioso cada frase e que talvez não damos a atenção devida, 

falamos sem meditar, sem olhar pra nossa conduta. 

O texto citado de Josué 1. Nós vemos que Josué obedeceu ao 

chamado, confiou na promessa de que Deus estaria com ele. A 

mesma promessa o Senhor faz conosco hoje. 

Que Deus tenha misericórdia da minha vida, e me desperte, me 

dê ânimo. 

Artêmia Sampaio Cardoso 

                      Secretária de Estatística da Federação de              

SAFs Central da Chapada 

 

 

 

 



 

 

 

RELATO DE LUCIANE 

Achei a palestra muito boa e proveitosa, a 

comparação do guardião das fontes com o 

nosso papel na SAF foi muito interessante, 

o trabalho que desenvolvemos para alguns 

pode parecer não ter tanta importância, 

mas para nosso Deus é valioso. 

             Luciane Lopes Oliveira Coelho 

                                        Presidente da SAF de Ruy Barbosa 

 

RELATO DE ELOÍZA 

Participar da cruzada me deu ânimo, 

vontade de fazer a obra com mais 

entusiasmo e alegria. Veio-me a memória 

que foi Deus que me confiou essa fonte e 

que eu tenho de fazer como o guardião 

JESUS Cristo faria, cuidar com todo 

amor... 

                                                    Eloíza de Jesus Oliveira Carvalho 

                                                     Presidente da SAF do Arrecifes 

 

 



 

 

 

RELATO DE EDILMA 

 

 Para mim foi especial participar dessa 

Cruzada, pois pude relembrar a história 

da SAF e reconhecer a grande 

responsabilidade de cada sócia em 

transmitir e também zelar por todos os 

tesouros construídos ao longo desta 

trajetória, sendo uma “guardiã das 

fontes”. 

 

     Edilma Novais Souza 

Vice-presidente da Federação de SAFs Alto da Chapada 


