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“A  graça de nosso Senhor Jesus Cristo  esteja com todos vós.”   II Ts 3.18 

 

     

ESPECIAL DA CNSAFs 

 

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

divulgamos o ESPECIAL DA CNSAFs, a ser realizado no período de 24 

a 27 de setembro de 2020. Você, amada presidente da Confederação 

Sinodal e todos de sua jurisdição são convidados especiais.  

As reuniões serão on-line, pela plataforma Cisco Webex – Events, 

com transmissão para Facebook da CNSAFs.  O link será enviado 

posteriormente. 

Em anexo, seguem as planilhas com as programações. 

 

DETALHES SOBRE PROGRAMAÇÃO ON-LINE 

 

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL – CNSAFs: AMAR E SERVIR 

 

Serão oferecidas conforme planilha nos dias 24, 25 e 26 de setembro, 

palestras dentro da Programação: CNSAFs: amar e servir, palestras 

destinadas às Secretárias de Atividades e demais cargos de Diretorias e 

liderança do Trabalho Feminino, com público alvo específico, conforme 

anotações na planilha. 

 

 No dia 26 de setembro, haverá uma palestra para as Presidentes das 

Sinodais, tendo como convidados, os Secretários Sinodais. Tema: 

 

“PRESIDENTES SINODAIS, FLORESCENDO NO JARDIM DA 

SAF” 

 



PROGRAMAÇÃO ESPECIAL – CNSAFs EM TRÊS TEMAS 

 

 

 Nos dias 25, 26 e 27 de setembro acontecerão programações 

também especiais com temas e público alvo específicos: 

 

1) 25 de setembro – “A QUEM HONRA, HONRA”, para: 

Conselheiros, Secretários Presbiteriais, Secretários Sinodais e 

Secretária Nacional.  

 

2) 26 de setembro – “MISSÃO DO JEITO QUE DEUS QUER”, 

para: 

Pastores, Missionários, Obreiros, Evangelistas, Presbíteros, Diáconos, 

Seminaristas e alunos dos Institutos bíblicos presbiterianos, com o Tema: 

           

27 de setembro – “CUIDANDO DE QUEM CUIDA! para:  

Pastores e esposas. 

 

MIMOS DA SAF PARA A FAMÍLIA PASTORAL  

Incentivamos às SAFs que desejarem, a entrega um mimo ao seu 

pastor ou a família pastoral, na residência do seu pastor, nesse mesmo 

dia, como forma de mostrar apreço fraterno a ele e a sua família. 

Sugestão para o conteúdo do cartão: 

 

 

 

 

 

 

PALESTRAS ESPECIAIS PARA TODOS  

CNSAFs 

“Cuidando de quem cuida!” 

Receba o carinho fraterno de 

sua SAF. 

 



Nas noites de 24 a 26 de setembro, serão proferidas as seguintes 

palestras: 

 Envelhecendo com seiva e verdor: um desafio para 

todas as idades – Dra. Ryvia Rose Ferraz Bezerra – 

Gerontologia. 

 Idoso: Isolamento e os desafios futuros – Rev. 

Reginaldo Pinho Borges – Secretário Nacional para 

Pessoa Idosa. 

 Doenças do século – Ansiedade, tristeza, 

depressão e suicídio – Rev. Rubens Cirqueira. 

 Como dá frutos de amor e compaixão nas horas 

difíceis –  Capelã Prof.ª Eleny Vassão de Paula Aiktken. 

 

Observações: 

 

1) Com exceção da palestra do dia 26 de setembro para as Presidentes 

das Sinodais, todas as demais atividades e palestras oferecidas, terão 

como convidados, todos os presbiterianos, que poderão assistir via 

Facebook. 

 

2) A plataforma suportará até mil pessoas e as demais, assistirão pelo 

Facebook. 

 

3) Os links das reuniões deverão ser compartilhados APENAS para o 

público alvo, e assim que forem preenchidas as mil vagas, a 

disponibilidade para assistir será pelo Facebook.  

 

4) Para as palestras constantes da Programação Especial CNSAFs: 

amar e servir, os links das atividades e reuniões, serão diferentes 

para cada atividade ou reunião, e serão enviados para ás Presidentes 

das Sinodais divulgarem em suas jurisdições. As atividades serão 

amplamente divulgadas, inclusive nos grupos de WhatsApp por todas 

as palestrantes.  

 



5) Para as Reuniões que acontecerão NAS NOITES DE 24 a 26 de 

setembro, o LINK SERÁ O MESMO, mas o dia 27 de setembro a 

tarde, o link da reunião, será OUTRO.  

 

6) As atividades e palestras serão pela Webex Events, pois pela 

quantidade de pessoas esperadas, o Webex Meet (utilizado nas 

madrugadas de oração), é considerado, não recomendável. 

 

7) Haverá envio de links, convidando as irmãs que assim desejarem, para 

participar de treinamento na plataforma Webex Events, a fim de 

facilitar o conhecimento da dinâmica do funcionamento da opção 

Webex Events. 

 

8) A CNSAFs fará ampla divulgação do evento ESPECIAL CNSAFs e 

para isso conta com o apoio e a divulgação de todas as irmãs da 

liderança do Trabalho Feminino em todas as instâncias, a fim de que 

todas as mulheres presbiterianas tomem conhecimento e possam 

participar, assim como de todo o povo presbiteriano. 

 

9) Ressaltamos que, devido a capacidade máxima da plataforma ser para 

mil pessoas, os links devem ser enviados APENAS PARA O 

PÚBLICO ALVO DE CADA REUNIÃO, ficando para as irmãs 

que não conseguirei ficar dentro dos mil lugares e aos convidados, a 

opção de acesso pelo Facebook. 

 

Amadas! Em oração por estes novos tempos que estamos 

vivenciando e que tudo concorra para a honra e gloria do Senhor da 

História. 

 

 

 No amor e paz de Cristo, 

 

  


