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A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA 

23 DE JANEIRO DE 2021 

 

“Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser-me-eis 

testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da 

terra.” Atos 1.8 

 

Terminou às 05h59min, mais uma Reunião de Oração da SAF, por 

plataforma on-line. Louvado seja Deus por este momento precioso, de 

incontável alegria e a preciosa presença de aproximadamente 198 

participantes (inclusive com os que entraram e saíram possivelmente com a 

queda do sinal da internet). 

Registramos a presença de Oficiais da IPB, missionários da APMT e 

JMN, Liderança do Trabalho Feminino, Secretários Sinodais/Presbiteriais.  

Estiveram presentes nesta madrugada: 

 Reverendos: Cícero Damasceno (Sínodo Araguaia Tocantins),  

Geomário Carneiro (Sínodo Taguatinga), João Dilson (Presidente do Sínodo 

Mojiana), Osias Correia (Sínodo Sul do Brasil);    

Secretários Presbiteriais/Sinodais das SAFs:  Rev. Avaci José dos 

Santos (Presbitério Sul Paulistano), Presbítero Willians (Sínodo Oeste do Rio 

de Janeiro);  

Presbítero:  Jonas;  

Missionários: Ângela Paixão, Diana Pavão Menezes, Rev. José Clovis 

Falcão e Martinha (Mobilizador da APMT e povos hispânicos em São Paulo), 

Laurenea, Prof.ª Léa Siqueira (Anápolis/GO), Capelã Marly Dias, Rev. 

Relber e Patrícia Oliveira (Augustinópolis/TO);  



Integrantes da CNSAFs em quadriênios anteriores:  Maria de Lourdes 

de Souza (Missões), Terezinha Santana (Vice-Presidente para a Região 

Norte). 

Tivemos como em todas as madrugadas, reflexão baseada no texto 

bíblico de Atos 1.8,  cuja abordagem foi “Jesus redirecionou aos discípulos na 

sua missão, os detalhes teológicos não devem sobrepor o amor pelo 

evangelho; redirecionou a visão do materialismo, a concepção humana de 

reino material; o reino de Deus está dentro de cada um; “o saber e o ter” não 

deve caracterizar o viver cristão, e sim, “... mas receberei poder ao receber 

sobre vós o Espírito Santo ...” capacitando para proclamar o santo 

evangelho; redireciona a simultaneidade da ação, aqui e acolá, alcançando a 

todos, sendo um vaso de benção; hoje é tempo de testemunhar do Senhor 

Jesus em todos os lugares, aproveitando bem todas as oportunidades, sendo 

pés formosos”, pelo Rev. José Clovis Falcão,  Hinos e Cânticos Espirituais 

executados por vídeos diversos inclusive da Secretária de Música da CNSAFs 

Laura, vários testemunhos de gratidão, orações, recitação do Moto, Lema, 

Tema do Quadriênio, muita alegria na comunhão dos santos e na presença do 

Deus altíssimo. Os momentos de orações, separados por blocos (assuntos) 

distribuídos pelas Secretárias de Atividades da CNSAFs Leila Reis 

(Espiritualidade) e Noaci Loula (Causas da IPB e Locais) e a Coordenação 

da Reunião pela Presidente da CNSAFs Ana Maria Prado.  Encerramos este 

momento de refrigério com oração e Benção Apostólica impetrada pelo Rev. 

Osias.  

Contamos com a presença de membros da Diretoria da CNSAFs (Ana 

Maria Prado, Liliana, Sudonita), Secretarias de Atividades da CNSAFs 

(Leila, Noaci, Walda) e Secretária Nacional Niracy Henriques Bueno.   

Destacamos também a participação das queridas Presidentes Sinodais: 

Adalgisa Paiva, Adriana Maia, Cida Moraes, Cynthia Costa, Delizete Dutra, 

Edvania, Elaines Mendes, Elba Coelho, Eloisa Chagas, Ernestina, Kueila 

Pimentel, Lidianita Matos, Lisley Karla, Loide Cavalcante,  Marcilene, 

Moabe Rosa, Noaci Loula, Silvia Angêlla, Sudonita, Tânia Portela, Valdjane 

e outras amadas irmãs Presidentes de Federações, SAFs e muitas outras 

queridas servas preciosas do Senhor Jesus, tanto no Brasil como no exterior.  



Muitos pedidos de orações, inclusive por muitos missionários!!!! 

Orações de intercessão realizadas pelos seguintes irmãos:  Oração 

individual (Eu e minha vida), Edna Gonçalves (Momento ANA), Tânia 

Wysoski (Brasil, suas instituições e relações internacionais), Marilene Lôbo 

(IPB),  Elba Coelho (Instituições Presbiterianas), Valdjane (Instituições de 

Assistência Social), Desirée Berado (pelo pregador), Rev. José Clovis Falcão 

(pregador), Lidianita (Missões), Ivonete Kalinke (Intervenção de Deus na 

tempestade do Corona vírus), Niracy Bueno (Enfermos), Ana Maria Prado 

(Projetos da CNSAFs), Rev. Osias (Oração e Benção). 

O momento preparatório iniciou com orações pela irmã Elenice Arruda 

e em seguida a Presidente Ana Maria fez uma leitura no livro “Meditações de 

um Peregrino” de Francisco Leonardo Schalkwijk, “Graça sobre Graça”, João 

1.16, na sequência fez um breve comentário; ora o Rev. Cícero Damasceno. 

“Momento Missionário” com participação do Missionárias José Clovis 

Falcão que agradece as orações e ofertas enviadas aos missionários no final do 

ano passado. Agradece também, pois, no dia 29/01, completará 43 anos do 

Sagrado Missionário, sendo a maior parte no Nordeste e agora trabalha como 

divulgador da APMT e com os povos hispânicos em São Paulo, além de 

prestar atendimento aos “moradores de rua”, oferecendo lanchinhos e palavras 

de salvação.  

Louvado seja Deus, Grande é o Senhor.  Até amanhã, 3h30min, se Deus 

assim nos permitir. Muita gratidão, um abraço com carinho fraterno. Célia 

Montemor, Joana Lima e Sudonita 


