
CRUZADA DA CNSAFs

Tema: 

SAF: Mães 
de Oração e 
Guardiãs das 

fontes



Guardiãs das Fontes

Alguém que guarda, protege e salvaguarda, outra 

coisa ou pessoa; protetor: guardião das 

tradições. Aquele cuja missão consiste em 

proteger outra pessoa; guarda-costas.



Cristo
 Salmos 46

Nosso Eterno Guardião



Quais os 

tesouros da 

SAF que as 

guardiãs das fontes,

deverão preservar, 

guardar e cuidar? 



Cristo


Nosso Eterno e maior 

Tesouro



1º

bloco de

Tesouros



A história da SAF



1884
Surge a SAF Lideradas por 

Da. Carolina Smith
A primeira Presidente  da Sociedade 

Feminina da qual se tem notícia e 
documentos comprobatórios é a do Recife, 

PE, criada em 11 de novembro de 1884, com 

o nome de “Associação Evangélica 
de Senhoras”.



Susan Carolina 

Porter Smith, 

esposa do pioneiro 

do nordeste, 

Missionário Rev. 

John Rockwell

Smith”.



SOMOS SAF/IPB



Ser  SAF é ter o estilo de vida 

da auxiliadora presbiteriana



SAF em Revista



O site da SAF



O site da SAF



Face-book da SAF



Aplicativo da CNSAFs



2º
bloco de 

Tesouros



Tema do Quadriênio



Os vários 
Projetos da 

CNSAFs



Vivendo na Oração



SAF

- Mães

de oração



Auxiliadoras intercessoras





A sós com Deus



Vigilância 24 hs



No tempo da pandemia



Bem-vindos
A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA





SAF – Mães de 

Oração

Buscando uma vida 

piedosa e consagrada, 

aos pés do Senhor 

Jesus.





Jesus
O meu maior 

exemplo

de vida de 

Oração



SAF
- Mães

de oração, 

buscando 

consagração



3º

bloco de

Tesouros



Moto
da SAF 



Um exposição sobre o  

Moto da SAF

A força da missão 

feminina 
Reverendo Lucas Guimarães



Sejamos
Verdadeiras 

Auxiliadoras, 

Irrepreensíveis na 

Conduta, Incansáveis 

na Luta, Firmes na Fé, 

Vitoriosas por Cristo 

Jesus.



O Moto da SAF

No 3° Congresso Nacional, realizado

no ano de 1958, entre 3 concorrentes, este

foi escolhido como Moto Oficial das

SAFs com a modificação de

embaixatrizes para auxiliadoras.



SEJAMOS
“O foco vital da mulher presbiteriana converge 

essencialmente no SER e não no FAZER”.

O  “ser” remete a uma multidão de mulheres 

“sendo”.

O padrão é o de Maria, que “quedava-se 

assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os 

ensinamentos”, e não o de Marta que “agitava-se 

de um lado para outro, ocupada em muitos 

serviços”. (Lc 10. 39-40)



SEJAMOS

Segundo G. Camphell Morgan, citado pelo 

Reverendo Lucas Guimarães, no livro A Força da 

missão feminina, “Há uma coisa infinitamente melhor 

do que fazer coisa para Deus: estar onde Deus quer 

que estejamos, fazer o que Deus quer que façamos 

e não ter nenhuma vontade à parte da sua”.

 O moto da SAF começa com SEJAMOS



SEJAMOS

 É um convite/ordem. Sejamos é invocação, “seja 

comigo, e eu serei contigo”, e juntas seremos todas. 

Não apela ao isolamento, mas para a condição 

de família e corpo. É reciprocidade na prática! 

(Reverendo Lucas Guimarães) .  

Sejamos é plural. Não é a auxiliadora (grifo 

nosso) sozinha, força isolada, gente solitária. 



SEJAMOS

“VERDADEIRAS AUXILIADORAS”

 Verdadeiras - Íntegras. Quando a integridade faz 

parte da vida da auxiliadora, seu coração é honesto, sua 

mente é honesta e sua vontade é honesta, e Deus está 

atento à integridade de seus filhos.

Jó 1.8 - Perguntou ainda o SENHOR {...}: Observaste o meu 

servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, 

homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia 

do mal.



SEJAMOS

“VERDADEIRAS 

AUXILIADORAS”

Oque nos torna Íntegras?

A vivência da mensagem bíblica e a

santificação continuada.

O Espírito Santo trabalhando em nós.



SEJAMOS

“VERDADEIRAS AUXILIADORAS”

“A verdadeira integridade implica fazer o que 

é certo quando ninguém está olhando, ou 

quando todos estão transigindo”. “

A verdadeira integridade envolve permanecer 

firme,  quer o teste seja de adversidade, quer 

seja de  prosperidade”. 



SEJAMOS
 “IRREPREENSÍVEIS NA CONDUTA”

 “Conduta irrepreensível diz respeito ao caminho da

santificação como padrão de vida. É a

santificação como rotina de ação por palavras ou

pensamentos, à semelhança de Cristo”. (Em meu lugar

que faria Jesus). “A auxiliadora Irrepreensível na

conduta exclui de si a falsidade, o ser usurpadora,

contenciosa e melindrosa. Ela anda como andaram as

santas mulheres citadas na Bíblia: irrepreensíveis na

conduta”. (Reverendo Lucas Guimarães)



SEJAMOS

“IRREPREENSÍVEIS NA CONDUTA”

O Apóstolo Paulo orienta a cada mulher a se “vestir” 

na pessoa interior do coração, unido ao incorruptível  

trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de 

grande valor diante de Deus”.

“logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em

mim”. (Gl 2.20)



SEJAMOS

“IRREPREENSÍVEIS NA CONDUTA”

O Apóstolo Pedro (1 Pe 3. 1-4), sugere qualificações 

capazes de forjar a maior beleza das mulheres.

Mulheres respeitáveis, não maldizentes, temperantes,

sérias no proceder, não caluniadoras, [...], mestras do

bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus

esposos e seus filhinhos, e serem sensatas, honestas, boas donas –

de – casa, bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, para que

a Palavra de Deus não seja difamanda.



SEJAMOS

“INCANSÁVEIS NA LUTA”

Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e

vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés

com a preparação do evangelho da paz; [...];

com toda oração e súplica, orando em todo tempo

no Espírito e para isto vigiando com toda

perseverança e súplica por todos os santos.

 (Apóstolo Paulo em Ef 6:10-18)

https://www.bibliaonline.com.br/ara/ef/6/10-18+


SEJAMOS

“FIRMES NA FÉ”

 A oração é o instrumento usado pelo Espírito

Santo para manter a fé firme no Senhor.

“A mulher presbiteriana para permanecer firme

na fé em Jesus Cristo não deve esquecer que a fé

é fortalecida pela oração” (Reverendo Lucas

Guimarães) e pelo ouvir a Palavra de Deus (grifo

nosso).



Orar e lê a Palavra do Senhor?

Aiden Wilson Tozer menciona que se recorda de

alguém a quem se perguntou: ‘O que é mais

importante: ler a Palavra de Deus ou

orar?’ Ele respondeu: ‘O que é mais

importante para um pássaro, a asa da

direita ou a da esquerda?’



“A oração é a mais poderosa de todas

as armas que as criaturas humanas podem

empunhar”. (Martinho Lutero)

“A oração é o antídoto para todas

as nossas aflições”. (João Calvino)

Orai sem cessar 



Jesus orava na  

madrugada



Tendo se levantado alta

madrugada, saiu, foi para

um lugar deserto e ali

orava. Mc 1.35

Jesus, o maior exemplo 



SEJAMOS

“VITORIOSAS POR CRISTO JESUS”

A causa da nossa vitória é a graça de Deus em Cristo Jesus, 

em nós. Não devemos querer vencer por nós mesmos,

mas por Jesus Cristo. 

[...]; porque sem mim nada 

podeis fazer.
Jo 15.5



4º

bloco de 

Tesouros 



O Lema da SAF

Um Tesouro das guardiãs 

das fontes

Sê tu uma bênção



O Lema da SAF
3º Congresso Nacional - 1958 – realizado no Colégio 2 

de Julho, em Salvador, BA. Durante o Congresso chega a 

notícia de que o Supremo Concílio votou pela organização 

da Confederação Nacional do Trabalho Feminino com a 

presença de representantes e 35 Federações e 6 

Confederações Sinodais. É eleita a Dª Blanche Lício 

como primeira Presidente Nacional. Realizações: 

mudança do Lema “Amar e Servir” (1º lema 

da SAF) para “Sê Tu uma Bênção” 



Lema da SAF

Sê tu uma bênção

Deus diz para o Patriarca: Sai da tua terra, da tua

parentela e da casa de teu pai, para a terra que te

mostrarei. Eu farei de ti um grande povo, eu te

abençoarei, engrandecerei tue nome; sê uma

bênção! (Gênesis 12,1-2).



SÊ TU UMA BÊNÇÃO

Para ser uma bênção é preciso

I - INTEGRIDADE: Tiago 4.7-11

II - OBEDIÊNCIA: Mateus 21.28-31

III - PERSEVERANÇA: Romanos 12.1,2

(Reverendo Lucas Guimarães)



5º

bloco de 

Tesouros 



A SAF  



A Estrutura  



No governo da Igreja Presbiteriana do

Brasil temos uma hierarquia de Concílios.

Estes Concílios em ordem ascendente são:

a) O Conselho, que exerce jurisdição sobre a Igreja local;

b) O Presbitério, que exerce jurisdição sobre os pastores e

Conselhos de determinada região;

c) O Sínodo, que exerce jurisdição sobre três ou mais

Presbitérios;

d) O Supremo Concílio, que exerce jurisdição sobre

todos os concílios.



Seguindo a mesma ordem

hierárquica, as Sociedades Internas,

portanto também, o Trabalho Feminino da

Igreja Presbiteriana do Brasil, está assim

organizado:

âmbito local (igrejas e congregações) – SAF

âmbito dos Presbitérios – Federação

âmbito dos Sínodos – Confederação Sinodal

âmbito Nacional – Confederação Nacional



Há limites de atuação por parte

da liderança eleita em cada âmbito

âmbito local (Igrejas, Congregações e Campos 

missionários) – SAF

âmbito dos Presbitérios – Federação de SAFs

âmbito dos Sínodos – Confederação Sinodal de 

SAFs

âmbito Nacional – Confederação Nacional das 

SAFs





Graciosidade



Alegria



Criatividade



Igualdade deveres e direitos



Solidariedade



Visão de águia



Viver com Simplicidade



Fazer tudo 

com 

Qualidade



Carinho e dedicação



Altruísmo



Polivalência
Oração
Alegria
Auxílio
Presença
Apoio
Contribuição
Reconhecimento
União
Unidade
Amor



Cuidar de quem cuida



Sensibilidade



Solidariedade



Corações missionários



Missões é a 

razão de ser 

da Igreja



Primam por 
servir com 

Excelência



Preparam sempre outras 
líderes



Guardiãs das Fontes,
desenvolvem os projetos
e destinem as entregas,
para glorificar a Deus
em Cristo Jesus.



Cristo é o 

Senhor

Guardiãs das Fontes



Guardiãs das Fontes

Tem alta percepção

 do valor das

 SAFs



Vibram e se alegram 
com a 

SAF e em ser SAF

Guardiãs das Fontes



Vislumbram na SAF

oportunidades para 

mulheres preciosas, 

Valorosas e tementes

a Deus

Guardiãs das Fontes



6º

bloco de 

Tesouros 



A liderança



A Liderança 

Guardiãs das Fontes



Liderança

Guardiãs 

das 

Fontes



Elas são 

as 

Guardiãs

das 

Fontes



Elas são 

as 

Guardiãs

das 

Fontes



Elas são 

as 

Guardiãs

das 

Fontes



Elas são 

as 

Guardiãs

das 

Fontes



Valorizam

e reconhecem
A quem honra

honra.



Primam pela 
Identidade
 SAF - IPB

Guardiãs das Fontes



Guardiãs das Fontes

- Zelam pela SAF, pela liderança e pela

representação dos Concílios no meio do

Trabalho Feminino.

- Buscam a sobrevivência da SAF e a

superação de seus problemas.

- Preservam os símbolos da SAF: Hino oficial,

bandeira, Moto, Lema, Tema, Hino do quadriênio

e Projetos.



SAF é 

para 

Mães 

&

Filhas



SAF é 

para 

Mães 

&

Filhas



SAF é 

para 

Mães 

&

Filhas



SAF é 

para 

Mães 

&

Filhas



Primam pelo 

reconhecimento

Guardiãs das Fontes



Elas fizeram a História









Primam pela 
Identidade IPB

Guardiãs das Fontes



Preservam a identidade 



Guardiãs das Fontes

- Modernizam o trabalho, mas preservando a 

essência, as bases, a cultura, a fundamentação,  a 

motivação que a originou.

- Aperfeiçoam o trabalho, mas mantendo os 

objetivos, trabalhar o tema e subtemas. 



Auxiliadoras

 na Igreja, há 

136 anos nos 161 anos do 

presbiterianismo

VALORIZAM O SER 



Guardiãs das Fontes

- Mantem os marcos antigos, as boas
decisões aprovadas pelas líderes à época, que
visaram estruturar o trabalho.

- Respeitam a liderança, a hierarquia e a

forma de ser da IPB e das Sociedades Internas.

-



Guardiãs das Fontes

- Preparam-se e preparam a liderança para as mudanças a
fim de acompanhar os tempos, mas preservando a identidade, a
missão, a visão da IPB e das SIs.

- Buscam a excelência no serviço/SAF, mas caminhando junto
com as demais irmãs, socializando conhecimentos, ensinando,
treinando, repartindo e multiplicando.

- Preservam a Sã Doutrina, estando prontas para defender a
razão da nossa fé.

- Consideram as líderes que nos antecederam, e que
construíram com maestria e excelência, a história da SAF.



Guardião das Fontes sabem que
A SAF é um conjunto de auxiliadoras preciosas,

mulheres virtuosas e cada uma tem um valor que excede o

de finas joias.

Então se a SAF é composta por mulheres virtuosas

conforme Provérbios, há que se pensar num valor

inestimável para uma SAF.

E o que dizer de quase 3 (três) mil SAFs? A avaliação da

SAF deve vir principalmente de quem está nela, faz parte

dela, labuta na Seara do Senhor na IPB, na SAF!



GUARDIÃS DAS FONTES 

Cuidam das SAFs

Visitam as SAFs em plenárias e aniversários

Informam em primeira mão por whatsap,
aplicativo e site da SAF

Mantem as SAFs motivadas para o serviço

Mostram o valor das sócias

Treinam no GUIA do TF



GUARDIÃS DAS FONTES 

Amam as sócias

Cuidam para sejam bem tratadas

Dão a merecida notoriedade as sócias

Buscam socorro para elas

Pedem ajuda aos pastores e aos Concílios

Agradecem o apoio dos pastores, Oficiais e demais 

Concílios



 O Senhor Jesus é o

Senhor da SAF

Faz a SAF crescer

De 2017 a 2019- Mais de 220

Novas SAFs e SAFs reorganizadas



SAF: O seu valor excede o de 

finas jóias



7º

bloco de 

Tesouros 



As sócias das SAFs



Amizade fraterna

Guardiãs das Fontes



Amizade 

fraterna

Guardiãs das 

Fontes



Parceria
Guardiãs das Fontes



Beleza - Guardiãs das Fontes



Consideração 



Amor fraterno



Ousadia



União 



Unidade



Coragem e entusiasmo



Determinação



Organização



Superação 



Beleza



Respeito



Preparando o futuro



Alegria



Obediência ao Senhor



Capacidade para ser



Amor aos 

pequenos

e 

preciosos 

começos



Amor aos 

pequenos

e 

preciosos 

começos



Amor aos 

pequenos

e 

preciosos 

começos



Credibilidade 



Simpatia



Confiança em Cristo



Mães de Oração e Guardiãs das Fontes

O Senhor Jesus 

é o Senhor da 

Igreja.  Ele é o 

Senhor da SAF e 

a  nossa razão 

de viver.  



Mães de Oração e Guardiãs das Fontes

Vocês são as 

Suas servas/filhas 

pelas quais Ele 

deu a sua Vida 

Preciosa, os 

nossos Tesouros.



SAF

- Mães

de oração



Guardiãs 

das 

Fontes 



CRUZADA DA CNSAFs

Sejamos pois, Mães de 
Oração e Guardiãs 

das Fontes

Para a glória de Deus



CRUZADA DA CNSAFs
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