
 

V Encontro da Mulher Presbiteriana  

RODÍZIO DE ORAÇÃO  

  

REGIÃO / DATA    24 a 30 de janeiro de 2021  

                   SUL 

1-Pela Diretoria da CNSAFs, nossa Presidente Ana Maria Prado, demais membros e Secretárias de Atividades, bem como por 

nossa Secretária Nacional, irmã Niracy Henriques Bueno, a fim de que Deus renove suas forças à frente da organização de 

todo o evento, abençoando suas vidas e seus familiares  

2- Pelo local do Congresso (rede de hotéis DiRoma), por seus funcionários, pelas acomodações, pela alimentação, para que a 

benção do Senhor seja derramada em todas as pessoas e setores  

                NORTE 
3- Pela COL para que todas as suas necessidades sejam supridas e as providências tomadas sejam abençoadas por Deus  

4- Pelas famílias de todas as participantes, a fim de que não haja nenhum imprevisto que inviabilize suas participações  

              NORDESTE 

5- Pelos meios de transporte que conduzirão as participantes até o local do Encontro, que o Senhor esteja conduzindo em 

paz a ida e a volta  

6-Por nossa irmã Joana Lima de Almeida Rodrigues, Vice-Presidente Centro-Oeste, que juntamente com as Sinodais da 

região, estarão hospedando o V Encontro, para que o Senhor as abençoe e recomponha a cada dia sua saúde e energia  

           CENTRO-OESTE 

7-Pelos pregadores e palestrantes, para que sejam iluminados pelo Espírito Santo e ministrem com poder e graça, a fim de 

que muitas vidas possam ser edificadas e consagradas cada vez mais ao serviço do Senhor  

8- Pela saúde e lares de cada participante, para que sejam guardados pelo Senhor e não haja nenhum tipo de incomodo ou 

preocupação que impeça a sua participação  

                SUDESTE 

9- Pela equipe responsável pelo louvor para que o Senhor abençoe suas vidas e suas vozes  

10-Pelos expositores, representantes de instituições presbiterianas, convidadas especiais – Ex-Presidentes da CNSAFs e Ex-

Secretárias Gerais, para que sejam abençoados em tudo durante o Encontro e sejam também canal de benção entre os 

participantes  

11-Para que o V Encontro da Mulher Presbiteriana, com o tema: Mulheres Presbiterianas, Vivendo na Oração, 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  

Secretaria de Espiritualidade da CNSAFs     

Leila Judite dos Santos Reis   



 
 

 


