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Oro sem cessar e

sirvo ao Senhor
através da informação

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e 

constantes, sempre abundantes na obra 

do Senhor, sabendo que o vosso trabalho 

não é vão no Senhor.   1Co 15.58 



DEUS FOI O PRIMEIRO 
COMUNICADOR 

“Ouviram a voz do SENHOR Deus, 

que andava no jardim pela 

viração do dia…” 
Gênesis 3.8



COMUNICAÇÃO É

“Uma via de mão dupla”: 

O que fala ou escreve 

O que ouve ou lê

“Fala com sabedoria 
e ensina com amor.” 

Pv 31.26



Nosso assunto é: 

SAF em Revista

Por que?



Por que ela é:

▪ Publicação oficial do TF há 

quase 65 anos. Foi organizada 

no ano de 1955;

▪ Um dos tesouros da SAF e que 

devemos ser guardiã; 



Por que ela é:

▪ Auxiliadora das SAFs;

▪ Contém boas informações; 

▪ É uma fonte de consultas;

▪ Ferramenta de trabalho da SAF. 



QUAIS SÃO OS OBJETIVOS 

DA SAF EM REVISTA?

▪ Instruir, Informar, Capacitar, Ensinar e 

Despertar;

▪ Ser fonte de pesquisa edificante;

▪ Ser atraente em seu design;

▪ Ser dinâmica, atual e relevante;

▪ Ser evangelística;

▪ Alcançar o maior número de assinaturas;



PARA ALCANÇAR OS OBJETIVOS

▪ Artigos bem escritos, com assuntos 

relevantes e útil para o dia a dia. Escritos por 

pessoas cristãs que conheçam a doutrina da 

IPB;

▪ Não ser cansativa;

▪ Artigos das secretárias sejam 

sugestivos às SAFs;

▪ Promotoras de vendas criativas para 

tornar a revista conhecida.



SUA PERIODICIDADE

São 4 exemplares ao ano



Entrega do material à  
Editora Cultura Cristã 

Dia 15 de agosto  - revista do 1º trimestre

Dia 15 de novembro – revista do 2º trimestre

Dia 15 de fevereiro – revista do 3º trimestre

Dia 15 de maio – revista do 4º trimestre   



As pessoas, quase não escrevem mais, 

apenas enviam mensagens utilizando uma 

escrita restrita, pelo whatsApp e como 

consequência, estão perdendo a 

criatividade de desenvolver uma 

boa comunicação escrita. 

Em relação à informações e artigos:



▪ Quando escreverem façam de forma clara e 

objetiva;

▪ Informem aonde, quando e como aconteceu o 
trabalho, ou o evento;

▪ Diga qual é a SAF, Federação ou Sinodal, de 

qual Cidade e qual Estado.

Em relação à informações e artigos



Em relação à informações e artigos:

▪ Sempre digitados no Word;

▪ Sem plano de fundo, sem bordas, 

etc; 

▪ Nunca escritos em letra maiúscula;

▪ Nunca em PDF;

▪ Nunca anexados no assunto.



Não utilizar siglas presbiteriais; 

Vocês sabem o 

que quer dizer 

Federação de SAFs

PMLR, PSES, PRPE



Como escrever de forma 
adequada e correta a 
informação para publicação?



No dia 19 de fevereiro, a Sinodal Rosa de Saron

realizou uma Reunião Inspirativa, na igreja 

Pedra Branca, com a participação várias 

mulheres das SAFs dos PABC, PBCA, PCAB, PACB 

dessa Sinodal. Estavam presentes o pastor 

José Maria, outros pastores e as irmãs da Sinodal. 

Louvamos a Deus pela realização desse belíssimo 

trabalho! Por Branca Maria, presidente da Sinodal. 

(ou em nome de quem enviar a notícia).



Correto:

No dia 19 de fevereiro de 2020, das 9h às 17h, 
a Sinodal Rosa de Saron realizou uma Reunião 
Inspirativa, na IP Pedra Branca, na cidade de 
Monte Verde/MG, com a participação 
de 200 mulheres das Federações de SAFs dos 
Presbitérios Betânia, .... Estavam presentes o  
rev. José Maria José, pastor da igreja hospedeira, 
os rev........., secretários, diretoria, secretárias de 
atividades. (fazer citação dos nomes).
Louvamos a Deus pela realização desse 
belíssimo trabalho!

Por Branca Maria, presidente da Sinodal.



Em relação as fotos:

▪ Enviar fotos que mostrem eventos originais e 

que sirvam de sugestão de trabalho para as 

SAFs, Federações e Sinodais. 

▪ Não mandar uma quantidade excessiva de 

fotos. Escolha duas ou três que melhor retrate 

o evento e que mostrem o maior número de 

participantes.



Em relação as fotos

▪ Não baixamos fotos de whatsApp, ou  facebook

ou outro local de armazenamento on-line;

▪ Envie a foto pelo email;

▪ Numa foto de aniversário de SAF, Federação ou 

Sinodal todas as sócias presentes devem aparecer 

na foto e não somente a diretoria. 



Em relação as fotos

▪ Toda foto enviada deverá ter boa 

resolução (acima de 100kb); 

▪ Deverá vir anexada à mensagem e 

em formato de foto JPEG;

▪ Não colar no Word, em PDF ou 

PowerPoint; 

▪ Foto não é documento.



Promotoras da SAF em Revista

▪ Amar a Saf em Revista;

▪ Conscientizar às sócias sobre o valor da 

revista;

▪ Conscientizar que a revista é evangelizadora;

▪ Ter estratégia de vendas;

▪ Disposição para servir.



Utilizando a SAF em Revista

Utilizar os estudos da revista para estudos, discussão, 

bate-papo de assuntos da revista;

Realizar “Momento SAF em Revista”, 

não só com perguntas sobre os artigos,

mas, também, com dramatizações de

como podemos vivenciar na prática a

utilidade da revista;



Utilizando a SAF em Revista

▪ Premiar a Federação, SAF, ou sócia que tenha mais assinaturas;

▪ Fazer o cantinho da SAF em Revista, bem alegre e florido, 

solicitando que as irmãs levem revistas antigas/ novas para 

exposição. 

▪ Utilizar a seção do “Artesanato” para confeccionarem 

lembranças para serem distribuídas nos trabalhos;

▪ Utilizar a seção “Colher de Pau”, com receitas excelentes.



Outubro mês de renovação/adesão

de assinatura da  SAF em Revista

Coletiva (10 ou mais) – R$ 27,60

Individual (até 9) – R$ 30,40

Email: assinatura@cep.org.br
Site:www.editoraculturacrista.com.br
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