
 
 

AMAR E SERVIR ATRAVÉS DA ESCRITA: Atas ou Memórias de Reunião 

 
Maria Cunha _ Primeira Secretária 

 

Salmo 139: 14-16 

14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste; as 
tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem; 

15. os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido 
como nas profundezas da terra. 

16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos 
os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. 

 

INTRODUÇÃO 

Eu sempre gostei de escrever, desde muito nova, ainda adolescente, eu escrevia cadernos 
e mais cadernos. Até que um dia minha mãe me disse que se alguém descobrisse meus 
cadernos, é certo que saberia tudo sobre a minha vida.   

Então para que serve a escrita? senão para tornar conhecido alguns fatos e registros 
importantes. 

Há várias formas de escritas, das mais simples às mais elaboradas; com graus diferentes 
de importância, jurídica ou não: bilhetes/lembretes, contrato, testamentos, leis, decisões 
etc. 

Passados anos, sigo escrevendo; agora mesmo, não me contentando em somente abrir um 
arquivo no computador, para registrar as atividades do dia a dia; ainda também conservo a 
escrita num caderno/diário. Nele posso escrever as situações cotidianas e é a forma de me 
lembrar de fatos que com o tempo talvez se percam. Meus filhos descobriram esse caderno 
e a brincadeira deles era tentar descobrir o que eu estava escrevendo. Nessa pandemia 
esse tem sido um momento de diversão familiar, eles pegarem o caderno/diário e ficarem 
lendo tal e tal dia. 

Somos uma sociedade da escrita, e não da oralidade. QUERO chamar sua atenção para a 
importância da escrita da Ata ou da Memória de Reunião. Não trataremos dos aspectos 
formais da Ata ou da Memória. Depois, caso você precise, pode acessar o site da SAF. 
(http://www.saf.org.br) 

I. QUANDO escrever Atas ou Memórias de Reunião? 

A Ata ou Memória de Reunião pode ser registrada por meio manuscrito ou digital. 

_ A SAF pode registrar suas reuniões da Diretoria, da Comissão Executiva e da Plenária, 
através da Ata ou Memória de Reunião. 

A Federação e a Confederação Sinodal podem registrar suas reuniões da Diretoria e da 
Comissão Executiva, através da Ata ou da Memória de Reunião.  

PORÉM, a Federação e a Confederação Sinodal só podem registrar o Congresso em ATA. 

A CONFEDERAÇÃO NACIONAL registra as reuniões da Diretoria, da Executiva e o 
Congresso somente em ATA. 

http://www.saf.org.br/


 
 

II. POR QUE escrever Atas ou Memórias de Reunião? 

_ Porque a escrita é extremamente importante. Percebe-se essa relevância com base 
nos vários registros do contexto bíblico sobre a escrita. 

Primeiro, Deus escreveu ... 

Deuteronômio 10:1-2 _ Naquele tempo, me disse o Senhor: Lavra duas tábuas de pedra, 
como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. 2. Escreverei nas 
duas tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. 

Esse documento (as tábuas da lei) foi guardado no interior da arca da aliança que ficava no 
Santo dos Santos (lugar que simbolizava a presença de Deus) e onde somente o sumo 
sacerdote entrava uma vez no ano.  

Segundo, Deus ordenou que o homem escrevesse ... 

Deuteronômio 11:20-21 _ Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, 
21. que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, 
sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu 
acima da terra. 

E por fim, o Filho Eterno, Jesus escrevendo ... 

João 8:6 _ [...] “Mas, Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.” 

E nas diversas formas como a escrita aparece na Bíblia 

1. Genealogia _ Mateus 1:1-2 _ Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de 
Abraão. 2. Abraão gerou a Isaque; Isaque, a Jacó; Jacó, a Judá e a seus irmãos; 

2. Parábolas _ Mateus 13:13 _ Por isso, lhes falo por parábolas; porque, vendo, não veem; 
e, ouvindo, não ouvem, nem entendem. 

3. Narrativa _ Atos 1:1 _ Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que 
Jesus começou a fazer e a ensinar 2. até ao dia em que, depois de haver dado 
mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado 
às alturas. 

4. Poética _ Salmos 139:14 _ Graças te dou, visto que por modo assombrosamente 
maravilhoso me formaste; as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem; 

5. Histórica _ Atos dos Apóstolos 

ESCREVE-se Ata ou Memória de Reunião porque é o meio de documentar a 
sociedade interna como também as Federações, Sinodais e CNSAFs. 

III. PARA QUE escrever Atas ou Memórias de Reunião? 

Registrar as DECISÕES  

Decide-se ofertar 03 dispensadores de álcool em gel ao Hospital Infantil. 

Decide-se fazer Kit de Higiene Pessoal para cada acompanhante da casa de Apoio Vera 
Lúcia. Cada família preparará um kit (02 sabonetes, 01 creme dental, 01 frasco de álcool 
em gel, 01 escova dental e absorvente) e escreverá uma mensagem bíblica, uma vez que 
não há possibilidade de realizar a devocional presencial. 

 

 



 
 

Registrar a HISTÓRIA 

ATA número 48.  Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2020, às 17h30min, nas 
dependências da Igreja Presbiteriana Graça, situada na Quadra 305 Sul, Rua 1A com Rua 
10, Lote 01, área de culto 1, Palmas-TO, reúne-se a Diretoria da SAF... 

ATA número 49.  Aos 25 dias do mês de abril de 2020, às 16h, na sala da Plataforma 
Zoom.us, no sítio https://us02web.zoom.us/j/89729941559, reúne-se a Diretoria da SAF... 

Daqui alguns anos quando alguém tiver acesso às atas do ano de 2020 e que não viveu a 
história deste tempo, irá perguntar o que aconteceu? Pois houve mudança no 
endereçamento do local da reunião. 

E quem passou por esse momento vai poder dizer o quanto Deus cuidou de nós neste 
tempo sombrio, o quanto fomos sustentadas e fortalecidas pelo grande EU SOU. 

IV. PARA QUEM escrever Atas ou Memórias de Reunião? 

Para a sociedade atual  

_ consultar informação e dados; 

_ elaborar o Plano de Ação para um período (por meio das decisões registradas). 

Para a posteridade 

Segundo a referência do site saf.org.br encontramos o registro da história da SAF do Brasil. 
Com a chegada do jovem missionário americano Ashbel Green Simonton, em 1859, e com 
a plantação da igreja, à medida que as mulheres se convertiam, formavam grupos para 
auxiliar no trabalho de cada congregação implantada.  

1ª SAF 

A primeira Sociedade Feminina é a do Recife-PE, e foi criada em 11 de novembro de 1884, 
com o nome de “Associação Evangélica de Senhoras”. Tinha por finalidade realizar estudos 
bíblicos e arrecadar fundos para auxiliar os necessitados e a Igreja. A Sra. Carolina Smith 
foi sua primeira Presidente. 

2ª SAF 

Dois meses depois, no dia 08 de janeiro de 1885, em Rio Claro-SP, surge a segunda SAF 
chamada Sociedade Boa Esperança, presidida pela senhora Eulália da Gama, esposa do 
Rev. João Fernandes da Gama. Treze anos depois (1908) mudou-se o nome da sociedade 
para Sociedade Auxiliadora de Senhoras Eulália da Gama. 

Outras sociedades foram se organizando; porém, não havia contato entre elas. As 
atividades dependiam somente da iniciativa das senhoras locais. 

Criação de Departamentos (grupos em que se desdobra a SAF) 

Doze anos depois, em 1920, a SAF da IP de Lavras, Sul de Minas, implantou os 
Departamentos. Foram criados quatro e receberam os nomes: Presbitério, Sínodo, 
Assembléia e Missões.  Tinha o objetivo de instruir todas as senhoras quanto à existência, 
organização e função de cada trabalho representado pelo respectivo título. 

1ª Federação (congregando as SAFs de um Presbitério) 

A Sra. Genoveva Marchant (missionária americana no Brasil, por cerca de 50 anos, e 
pedagoga), que dedicou sua vida no trabalho, na educação e difusão do evangelho em 
nosso país, percebeu a necessidade de uma organização mais abrangente. E um ano 



 
 

depois (em maio de 1921) criou-se a primeira Federação de Sociedades Auxiliadoras de 
Senhoras, a do Presbitério Sul de Minas, no templo da IP de Lavras-MG. A composição da 
primeira Federação foi de 12 SAFs. 

1º Congresso Nacional de SAFs 

Passados 20 anos da criação da 1ª Federação, em 1941, realizou-se o 1º Congresso 
Nacional das Mulheres Presbiterianas, na IP do Riachuelo, cidade do Rio de Janeiro. Houve 
duas importantes decisões nesse Congresso. A primeira, a mudança do nome das 
organizações locais de “Sociedade de Senhoras” para “Sociedade Auxiliadora Feminina” 
que tinha como objetivo incentivar o ingresso de moças, que com sua juventude e 
dinamismo muito contribuiriam para o crescimento do trabalho. 

E a segunda, adotar como Dia da Mulher Presbiteriana o segundo domingo de fevereiro, 
em homenagem ao aniversário natalício de D. Cecília Siqueira. 

CONCLUSÃO 

Escrever a Ata ou Memória de Reunião é um grande privilégio, como também uma grande 
responsabilidade. A História da SAF, da Federação, da Sinodal e da CNSAFs será contada 
por meio deste documento que apesar da formalidade que lhe é próprio, a ATA nos contará 
a história daquele tempo e daquela sociedade, trazendo alento para o desenvolvimento do 
serviço ao SENHOR por meio das decisões/ações. 
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