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                               Orai sem cessar 
 

                                                RODÍZIO DE ORAÇÃO 
 

REGIÃO / 

DATA 

 11 a 17 de abril de 2021 

      SUL 

1-Pelos Encontros Regionais 2021, com a temática “Encorajamento, Liderança e Comunhão”, 

desenvolvendo o tema: Liderar o Trabalho Feminino da IPB: SAF, um problema ou um privilégio? 

Que as irmãs das SAFs revoem para a plataforma Cisco WEBEX, para meditar no tema e aperfeiçoar 

seus conhecimentos em prol da obra de Deus.  

2- Pelas reuniões Bienais, que acontecerão de maio a agosto, para que ocorram de forma tranquila, 

desde a apresentação dos relatórios até as eleições ou reconduções das diretorias para o novo 

biênio. Que Deus prepare e capacite auxiliadoras para esse novo tempo.  

 

Pelo Trabalho Feminino da IPB, em todas as esferas: SAF, Federação, Sinodal e CNSAFs. 

   NORTE 

3- Pelo projeto Natal Missionário, que o Senhor toque no coração das irmãs e irmãos da IPB em 

todo país, para que de forma voluntária e generosa ofertem contribuindo para alegrar o final de ano 

de nossos missionários com uma oferta natalina.  

4- Pelo projeto A SAF ora on-line na madrugada, pela internet de todos os participantes, pela 

Plataforma WEBEX – local de realização das orações, para que o Senhor desperte outras irmãs para 

orarem na sala de oração on-line, para que as irmãs perseverem na oração nas madrugadas, nesta 

sala e consagrando ao Senhor Jesus, as madrugadas com a existência desse projeto. 

Pelo Trabalho Feminino da IPB, em todas as esferas: SAF, Federação, Sinodal e CNSAFs.  



 

 

NORDESTE 

5- Pela SAF em Revista, aumento de assinaturas – cada sócia, uma assinante! Pelo interesse e 

criatividade de todas as sócias para dinamizar o estudo e a pesquisa nos artigos. Pela utilização do 

aprendizado.  

6-Pela Rádio SAF, que as irmãs escutem em todo tempo e indiquem a amigos e vizinhos. Que sirva 

de instrumento de evangelização, traga paz e refrigério para os ouvintes através das mensagens e 

músicas. 

Pelo Trabalho Feminino da IPB, em todas as esferas: SAF, Federação, Sinodal e CNSAFs. 

  CENTRO-   

   OESTE 

7-Pelo Projeto ANA, para que a cada dia mais as irmãs se despertem e conscientizem da 

importância desse projeto de oração individual e diária por seus filhos. Que perseverem na oração, 

não só pelos filhos, mas também pelos esposos e autoridades eclesiásticas. 

8- Pelo Projeto Relógio Regional de Oração, para que cada sócia se comprometa em oração no 

horário de sua região, para que estejamos orando o dia todo, em todo o país, pelos mesmos 

motivos.  

Pelo Trabalho Feminino da IPB, em todas as esferas: SAF, Federação, Sinodal e CNSAFs. 

 SUDESTE 

9- Pela vivência e desenvolvimento do tema do quadriênio “Orai sem cessar” e seus subtemas.   

10-Pelo Congresso Nacional da CNSAFs, que acontecerá, com a graça de Deus, de 24 a 27 de 

março de 2022, em Brasília, Região Centro-Oeste, para que transcorra na mais perfeita paz, que seja 

momento contabilizar bênçãos e preparação para a escolha da Diretoria da CNSAFs para o novo 

quadriênio.  

11-Pelo V Encontro da Mulher Presbiteriana, que acontecerá, segundo a vontade do Senhor, de 

03 a 06 de novembro de 2022, em Caldas Novas, GO, para que seja marcado por uma inesquecível 

comunhão entre os participantes, que o Espírito Santo atue de maneira extraordinária, para que haja 

crescimento e frutos para a glória de nosso amado Pai. 

Pelo Trabalho Feminino da IPB, em todas as esferas: SAF, Federação, Sinodal e CNSAFs. 
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