


Presidentes Sinodais da Região Norte 

Sinodal Tropical 
   Ana Lúcia 
3 - Federações 
27- SAFs 
458 - Sócias 

Sinodal Carajás 
   Norma Suely 
   4 - Federações 
  33 – SAFs 
529 – sócias  

Sinodal Noroeste 
do Brasil 

 Sirlei Mesquita 
    5 - Federações 
  42 – SAFs 
969 – Sócias  

Sin. Setentrional 
   Elizete Borges 
    4 - Federações 
  54 – SAFs 
994 – Sócias  

Sinodal Acre 
Suely  

   3 - Federações 
  27- SAFs 
430 – Sócias  

19 – Federações  183 – SAFs.  Sócias 3.380  



Provérbios 16. 1 - 3 começa dizendo que: 

 

“O coração do homem pode fazer planos, 

mas a resposta certa dos lábios vem do 

Senhor. Todos os caminhos do homem são 

puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o 

espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e 

teus desígnios serão estabelecidos”.          

(Pv 16.1-3) 
 
 



A pandemia afetou grandemente as nossas vidas, os 
impactos são visível; lutos, tristezas, prejuízos, afastamento, 
cultos foram suspensos, nossas reuniões e encontros foram 
cancelados, mas obtivemos alegrias. 
 
Sabemos  que ainda não estamos livres do COVID 19, mas 
tudo indica que está chegando ao fim. Tem sido a nossa 
oração! Mas que seja feita a vontade do Senhor. 

Estamos passando por um período bem 
difícil, chegamos a quase seis meses sem 
nos encontrarmos presencialmente. 
 
 



Nós como auxiliadoras compreendemos, que mesmo em meio 
as dificuldades era necessário continuarmos ajudando as 
pessoas de alguma forma a responsabilidade e minha e esse 
entendimento vem de Deus que nos chamou para servir neste 
tempo. 
  
Como liderança do trabalho feminino precisávamos sair da, 
nossa zona de conforto e deixar o medo para traz.  
 
Fomos desafiadas a prosseguir e aproveitar os meios, para 
estamos mais perto uma das outras.  
 



A capacidade vem do Senhor 

Deus nos dá novos instrumentos e novos rumos aos 
nossos planos .  
 
O trabalhos começam a sobressair nas redes sociais, 
mídias e plataformas com um novo formato, mas sem 
tirar a essência do trabalho feminino da IPB. 

A CNSAFs saiu na frente deixa a zona de 
conforto e busca aprimorar suas 
habilidades para ser  exemplo. 
 



As SAFs, Federações, Sinodais e CNSAFs. 
têm recorrido à tecnologia para realizar 
suas atividades, as redes sociais  estão 
abertas, para usamos ao nosso favor e 
continuarmos  servindo ao senhor, aos  
irmãos e amigos. 
  

Estamos nos adaptando a esse novo formato 
mas, já  contemplamos grandes resultados 
para a gloria do Senhor.  
 



Não que sejamos capazes, por nós, de 
pensar alguma coisa, como de nós 
mesmos; mas a nossa capacidade vem de 
Deus. 2. Coríntios 3:5 

No dia que nós entendemos que A nossa capacidade vem 
de Deus, vamos fugir menos dos desafios e das dificuldades. 
 
Deus está conosco. O espirito santo que habita em nós, nos 
instrumentaliza –  nos dar condições para avançar. 



Capacidade de servir vem de Deus 

  “Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se 
partisse de nós; pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus” 2. Cor 3-5 
 

Significado de Suficiência 
substantivo feminino 
Quantidade suficiente: tem 
suficiência de recursos. 
Capacidade intelectual; aptidão, 
habilidade. 
Presunção, vaidade. 
Dicionário Online de Português 

Almeida Revista e Atualizada 

Cuidado, para não pensamos que somos capazes de 
alguma coisa, como se partisse de nós... 



Para sermos capacitados por Deus  precisamos buscar 
algumas atitudes diárias. 
 

 Relacionamento constante através: 

 Oração 

 Leitura da palavra  

 

Muitas vezes, a correria da nossa vida acaba nos levando a negligenciar a nossa vida de oração e 

meditação na Palavra.  

“Mas, para mim, bom é estar perto de Deus..." (Salmos 73:28). 

“Quando tudo que nos impede de orar for removido, o caminho estará aberto para 

um rápido avanço na vida espiritual.” (John Piper) 



Vivenciando os Projetos da CNSAFs através dos  aplicativos e Mídias  

 

 Visitas através de ligações  

 Visitas através de chamadas de vídeos  

 Reuniões de orações  

 Compartilhando Mensagens bíblicas   

 Leituras de livros através de áudios  
 

Durante um mês são escolhidos nomes 

de irmãs da igreja que estão 

sozinhas em casa ou que não 

conseguem usar as mídias sociais  e 

recebem 

Ligação para conversar  e orar.  



Redes sociais a serviço do Reino de Deus 

                                                                                             

Divulgação dos trabalhos 
Citação Bíblicas 
Imagem  
 vídeo evangélicos   
Indicação de livres 
 
 



O Zoom  é o favorito das nossas irmãs. 
 





A SAF da IPB Universitário ( Federação  PRRB) confeccionou e entregou máscaras para os profissionais da saúde,  
para os funcionários e idosos do Lar dos Vicentinos  e para  pessoas do bairro. 

A Sinodal  Acre, através  da 
Segunda secretária,  Luciene 
e da Secretária de  
Evangelismo e Missões, 
Mara fizeram a entrega  no 
Lar dos  Vicentinos,  em Rio 
Branco,  de uma cadeira de 
rodas  e uma cadeira de 

banho. 



V Reunião Inspirativa da Sinodal Acre 

Transmitida pelo Facebook e 
YouTube.  Realizamos o sorteio de 
Literatura Cristã  e arrecadamos,  
através  do QR Code, R$ 1.246,00 

para o Projeto Natal Missionário. A 
Deus toda honra pela realização 

desta Inspirativa. 





A SAF da IPB Bahia( Federação do PRAC) 
montou um chá de bebê,  os presentes 
eram entregues na igreja e depois foram  
entregues para os pais Ciro e Adriana.  A 
família  montou a surpresa para os papais 
abrirem os mimos. 



Dia das viúva de Pastores 

No dia 22 de julho, homenageamos nossas 
viúvas de pastores, d. França  e Valéria,  com 
uma cesta de café da manhã e uma xícara  
personalizada. A noite, realizamos um 
Momento Especial com as nossas viúvas que  
contribuíram muito com o Ministério Pastoral  
e além  da Sinodal, contamos com a presença 
e apoio das  presidentes das Federações e 
das Secretárias de Causas da IPB. 



Cuidando dos nossos lideres 



 kit de higiene pessoal ao 
seminarista Walace de 

confresa 

A secretaria de espiritualidade da federação 
incentivou as SAFs federadas a fazerem o Culto do 
Dia dos namorados virtual com o tema "o amor que 
não se apaga," por meio do Google meet 







Eleição através dos aplicativos 



  

 Para  não nos costumar  em demasia  nesta nova 

forma de trabalho. 

 Lives. Temos outras opções  

 Não estou preparada para voltar a igreja. 

Cuidado! 

 Ao mestre de canto, segundo a melodia “Os Lagares”.  
Salmo dos filhos de Corá - Salmos 84:1-4  

Quão amáveis são os teus tabernáculos, SENHOR dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos 
átrios do SENHOR; o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo! O pardal encontrou casa, e a 
andorinha, ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, SENHOR dos Exércitos, Rei 
meu e Deus meu! Bem-aventurados os que habitam em tua casa; louvam-te perpetuamente 

O autor expressa um profundo desejo da presença de Deus, indica que o salmista estava longe do 
templo, o lugar que Deus escolheu para se revelar a sua presença ao povo.  

Comentário: Bíblia de Estudo de Genebra 



Ana Maria Menezes 
VICE - PRESIDENTE NORTE 

QUADRIÊNIO 2018/2022 



REFERÊNCIAS 
Bíblia Sagrada 

Comentário: Bíblia de Estudo de Genebra 

https://www.dicio.com.br/suficiencia/ 

Dicionário Online de Português 

FOTOS 

Sinodais: Acre, Carajás, Noroeste do Brasil e Setentrional 
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