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“O temor do SENHOR  é o princípio do conhecimento” Pv. 1.7 

      

 
 

 

Nos dias 12 e 13 março de 2021, pela plataforma ZOOM, foi realizada a III 

Reunião da Comissão Executiva da CNSAFs, cujo tema foi “Orai sem Cessar” (I Ts 

5.17). Momento ímpar, desafiador, cheio de surpresas diante de uma realidade que 

estamos, no caminho de uma aprendizagem para usar meios virtuais para reuniões. 

Algumas participantes já bem familiarizadas, outras nem tanto. Contamos com 100% de 

presença da Diretoria e Secretárias de Atividades, Secretária Nacional do Trabalho 

Feminino, 86 Sinodais e 47 Secretários Sinodais. Louvado seja Deus! A reunião correu 

com bastante tranquilidade com participação ativa de todos, com acesso pleno de 

palavras concedidas.  

Iniciou, às 20 horas do dia 12/03, com palavras de saudações da Presidente Ana 

Maria Prado e da Secretária Nacional do TF, Niracy Henriques Bueno e no decorrer da 

reunião dos membros da Diretoria e Secretárias de Atividades. 

Em todos os períodos iniciou-se com exercício devocional conduzido pela 

Secretária de Espiritualidade Leila Reis e Secretária de Música Laura Aimbiré; a 

devocional de abertura teve uma meditação pela Secretária Nacional Niracy. 

 

  

O plenário teve o seguinte fluxo: 

 

1. Apresentação do Relatório da CNSAFs 2020, pela Presidente Ana Maria, o 

mesmo (cópia), foi encaminhado para a próxima Reunião da Comissão 

Executiva do SC/IPB, via Secretária Nacional do Trabalho Feminino. Relatório 

com detalhes das atividades e registros de dados das ações que aconteceram em 

2020. Destacamos as seguintes atividades:  
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 Visitas e participações em atividades de atenção ao Trabalho Feminino: 

1.034 visitas da Diretoria e Secretárias de Atividades.  

  SAF ora online na madrugada: 419 reuniões com 57.200 presenças no 

período de março a dezembro. Doações da CNSAFs para Assistência 

Social: Doação para tratamento de saúde: Martinha, esposa do Rev. 

Clovis Falcão (R$18.672.00); Rev. José Galdino dos Santos Filho 

(R$1.000.00); Eliane Lilian, a esposa do Rev. Paulo de Tárcio Passos 

(R$15.000.00); Doação para o Hospital Evangélico de Rio Verde. 

Compra de lençóis e toalhas para a Casa de Apoio aos Missionários 

(R$10.000.00); totalizando, R$44.672.00.  

  Projeto Natal Missionário. Ofertas destinadas ao Projeto Natal 

Missionário: R$ 915.875,03 apuração final 31/12/2020. 

 Alguns dados da Estatística. Os números da CNSAFs apesar da 

Pandemia Covid 19: Sinodais: 86; Federações: 332; SAFs: 2.872; Sócias: 

53.713. Número de Reuniões de Oração: 143.344. Presenças nas 

Reuniões de Oração: 799.976; A SAF ORA ON-LINE NA 

MADRUUGADA: 419 reuniões com 57.200 presenças. 

 Ofertas enviadas pelo Trabalho Feminino. Essas ofertas não passam 

pela contabilidade da CNSAFs, são apenas informadas e anotadas no 

Relatório da Estatística. Oferta Missionária: R$ 4.596.691.57 (quatro 

milhões, quinhentos e noventa e seis mil, seiscentos e noventa e um reais 

e cinquenta e sete centavos). Oferta para Assistência Social: R$ 

5.454.378.59 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, 

trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos).  

 Eventos CNSAFs realizados on-line: “Mãe é Mãe”; “Cruzada da 

CNSAFs”: “SAF-Mães de Oração e Guardiãs das Fontes”; “Especial 

CNSAFs: amar e servir”; “Culto de Gratidão pelos 136 anos da SAF 

Nacional”; “Especial de Natal da CNSAFs: Viemos para Adorá-lo”. 

Total de presenças e visualizações: 193.477.  

  

2. Projeto Ponte Social – Fez uso da palavra os pastores Rev. Jairton Melo e o 

Rev. Marco Antônio Baumgratz, responsáveis pelo Projeto Ponte Social. Projeto 
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da IP Nacional/DF em parceria com outras igrejas. Os pastores apresentaram o 

Projeto Ponte Social que tem como objetivo o apadrinhamento de crianças em 

situação de vulnerabilidade social na região do Sul do Piauí, nas cidades de 

Santa Luz, Cristino e Castro, já foram apadrinhadas 1200 crianças e o alvo é 

alcançar 2000 crianças. O projeto também é para plantação de igrejas na região. 

Informaram que são 371 municípios brasileiros com dois milhões e quatrocentas 

crianças que vivem na miséria, que por meio do apadrinhamento as famílias são 

alcançadas com a Proclamação do Evangelho (PDE) e Transformação Social 

Sustentável (TSS). 

 

3. Documentos – Foram lidos três documentos que deram entrada para esta 

reunião e foram constituídas três comissões para análise dos mesmos:  

 

 Comissão 1:  Ligimar Noemi Vieira Souza – Norte do Paraná (Relatora); 

Dulcinéia da Cunha Santos – Integração Catarinense; Edvania Andrade 

Pimentel Chaves – Duque de Caxias; Lisley Karla Brandão Santos – 

Centro América; Márcia Regina Silva – Leste de São Paulo;  Norma 

Suely Barcelos Jacinto – Carajás; Valdirene Lopes Pereira – Piauí; 

tratou sobre o documento enviado pela Sinodal Leste de Minas, apoiada 

pelas Sinodais Central Espiritossantense e Rio de Janeiro, referente ao 

agendamento de atividades da CNSAFs; e apresentou o seguinte parecer 

que foi aprovado pelo plenário: “Acatar a proposta do documento, com 

o seguinte teor: Que a CNSAFs evite incluir eventos além dos que já 

estão agendados no Informativo da CNSAFs de 12/01/2021. Em casos 

em que a CNSAFs tenha necessidade, devido ao período da pandemia, 

de realizar algum evento em curto prazo, que consulte previamente as 

sinodais e sejam respeitadas suas agendas, para que não haja 

sobrecarga ou cancelamento de datas já previstas nos planejamentos 

das mesmas”;  

 Comissão 2: Lidianita Matos da Silva Pereira – Chapada Diamantina 

(Relatora); Elizete de Souza Borges – Setentrional; Glaucimar Rickli 

Duarte Séllos – Belo Horizonte;  Lucila Rosela Porfírio – Limeira; 

Maria Aparecida de Almeida Ferreira – Vale do Tibagi; Tereza de Souza 
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Nobre – Mato Grosso do Sul; Vânea Alves de Oliveira Cunha – Rio 

Doce, que era para tratar do documento referente ao V Encontro da 

Mulher Presbiteriana, mas foi retirado, a pedido da proponente, por 

entender que o solicitado já tinha sido contemplado, com as informações 

dada pela Presidente Ana Maria sobre o adiamento do V Encontro da 

Mulher Presbiteriana para 03 a 06 de novembro de 2022.  

 Comissão 3: Sirlei Regina Diniz Mesquita – Noroeste do Brasil 

(Relatora); Carla Fabiana Alves Ribeiro – Sudoeste de Goiás; Cynthia 

da Silva Rios Costa – Sul do Brasil; Eni Ferreira Brito – Minas/Espírito 

Santo; Neira Ferreira Chaves – Brasil Central; Paula Bianchi Romer – 

Norte Paulistano; Valéria Cecília Nogueira Pedrosa do Carmo – 

Cearense Interiorana, que tratou sobre o documento enviado pela 

Sinodal Leste Fluminense, referente ao XIX Congresso Nacional da 

CNSAFs, em 2022; O parecer foi aprovado pelo plenário em seus 

termos. Ficando definido que o XIX Congresso Nacional da CNSAFs, 

será em Brasília, Região Centro-Oeste, conforme a decisão da Reunião 

da Diretoria, em 08 de março de 2021.  Portanto, o XIX Congresso 

Nacional da CNSAFs, será em Brasília no período de 24 a 27 de 

março de 2022.  

 

4. Tesouraria – A Tesoureira Quitéria fez menção dos projetos da CNSAF. 

Campanhas Financeiras do atual Quadriênio.  

1. Projeto Natal Missionário. Doações voluntárias de janeiro a 

dezembro. Ofertas entregues nos cultos de aniversário da SAF 

Nacional a cada ano. 

2.  Oferta Missionária Especial e Entrega de Bíblias nos Encontros 

Regionais da CNSAFs.  

3. Oferta Missionária Especial e Entrega de Bíblias no V Encontro da 

Mulher Presbiteriana.  

4. Oferta Missionária Especial e Entrega de Bíblias no XIX Congresso 

Nacional.  
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Informação do repasse do Natal Missionário 2020 (que também está 

incluso no Relatório da CNSAFs): Valor total de R$ 810.000.00, foi feito o 

repasse a 450 missionários igualitariamente, no valor de R$ 1.800.00 para cada 

um. Assim distribuídos: PMC: 10 missionários – R$ 18.000.00. JMN: 127 

missionários – R$ 309.600.00. APMT: 244 missionários – R$ 439.200.00. 

Missão Caiuá: 24 missionários – R$ 43.200.00. Ficando um saldo de R$ 

122.671.22 referente aos depósitos realizados após o dia do envio para as 

Instituições. 

A Tesoureira Quitéria informou o saldo da conta da CNSAFs, assim 

como do saldo da conta reservada para o V Encontro da Mulher 

Presbiteriana. 

Fez menção da Contribuição anual: Valor por sócia R$33.00 referente 

ao salário-mínimo vigente de 2021 (R$ 1.100.00) e incentivou as Presidentes 

Sinodais a compartilharem com as Federações e SAFs sobre a importância da 

Contribuição Anual.  

 

5. Frutos da Pandemia 2020 – momento em que as Presidentes Sinodais 

mencionaram o maior destaque da Região, coordenado pelas Vice-Presidentes:  

 

 Região Norte (Ana Menezes) – “Caixa da Alegria para pastores e 

esposas grávidas; projeto Pastor de Oração; plantão SAF em Revista 

(Reunião Departamental); café da Manhã em homenagem ao “Dia do 

Carteiro” com oferta da “SAF em Revista” para as esposas dos 

carteiros; distribuição de máscaras, lanche e folhetos; entrega de 

mimos aos Profissionais da Saúde nos Postos de Saúde e Hospitais; 

arrecadação de alimentos; oficina de Trabalhos Manuais para mulheres 

em condições vulneráveis”. 

 Região Nordeste (Maria Ribeiro):  “Campanha de Coleta de Sangue 

com intencionalidade de propagar o Evangelho da Cruz; campanha de 

arrecadação de Bíblias: oferta aos profissionais dos Hemocentros; 

Evangelização e visitas por telefone”. Apresentação pela Presidente da 

Sinodal Piauí, Valdirene Lopes Pereira.  
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 Região Sul (Tânia): Estudos Bíblicos: “Mulheres da Bíblia e da 

Reforma”, “Mulheres ensinando mulheres”. “Mulheres fiéis e seu Deus 

maravilhoso”; bolsas com material de higiene, lanches e literatura cristã 

para mulheres em tratamento de câncer e que viajam para outras 

cidades; projeto "Amor ao quadrado"; confecção de máscaras e aventais 

TNT para o Hospital Universitário de Londrina; projeto: "Orando e 

servindo". Apresentação pela Presidente da Sinodal Meridional: Neuzi 

Gonçalves do Nascimento Rogenski. 

 Região Centro-Oeste (Joana Lima): “Casa de Abrigo da Mulher; 

oficina Dorcas: projeto “Quadradinho do Amor”; distribuição de Cestas 

Básicas; serenata do Amor; confecção de máscaras; sacolas do amor 

com alimentos; bazar on-line"; Apresentação pela Presidente da Sinodal 

Brasil Central, Neira Ferreira Chaves. 

 Região Sudeste Norte (Keila): “Um casal participante da “SAF ora 

online na madrugada” foi recebido como membro da Igreja 

Presbiteriana; “Café com Letras”; evangelização: kit com folheto e 

bombom para os profissionais da saúde; distribuição de cestas básicas; 

“oficina do cuidado”; kit de higiene pessoal ao Hospital; encontro da 

Terceira Idade”; Apresentação pela Presidente as Sinodal Sul 

Fluminense, Rosana Alves Leonardi. 

 Região Sudeste Sul (Liliana) – Mesmo no meio da pandemia criou-se a 

Federação Baixa Mojiana em 25/07/20; destaque de trabalhos de 

Assistência Social: Boutique no Seminário JMC; departamental pelo 

WhatsApp com todas as partes de uma reunião, inclusive a parte prática; 

tempo de qualidade: acompanhamento à Terceira Idade com oferta de 

literatura bíblica; oferta para os filhos dos missionários; confecção e 

venda de máscaras em prol do Natal Missionário; trabalhos com os 

profissionais da saúde; amiga de oração semanal; mensagens da “SAF 

em Revista” durante o mês de aniversário da revista. Apresentação feita 

por Marlene Barreto Leandro Braga, Sinodal Mojiana. 
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6. Momento da Segunda Secretária Célia Montemor onde as “Amigas de Oração” 

oraram umas pelas outras e colocaram recadinhos no chat.  Devido as 

circunstâncias nas quais vivenciamos atualmente, pandemia/COVID 19, as 

“Amigas de Oração” continuarão sendo as mesmas para 2021. 

 

7. Ocorreu simultaneamente pela ZOOM, em 07 salas simultâneas, o momento das 

Vice-Presidentes com suas Regiões e da Secretária Nacional do Trabalho 

Feminino da IPB, com os Secretários Sinodais. 

 

8. RÁDIO SAF – Participou da reunião o irmão Artur Mendes, “Amigo da SAF” e 

Coordenador da APECOM, compartilhando  a evolução da Rádio SAF 

(inaugurada em janeiro 2021), Rádio da CNSAFs e até o momento que ele 

participou da reunião, tinha os seguintes dados: ouvintes em fevereiro: 38.580; 

já alcançou 64 países; a maior média de ouvintes por hora ocorre nas quintas-

feiras, no período da manhã, das 07h às 11h; Aplicativo da Rádio (Apple 

CarPlay e Android Auto) e também na Rádio Net e o  “Alexa, tocar rádio SAF” 

 

Ebenezer!! Vamos a cada dia vivendo o “Coram Deo” (uma expressão do latim 

que significa “estar na presença de Deus”) de forma real em todos os atos de nossa 

vida, cumprindo o ide do nosso Senhor Jesus Cristo e glorificando ao bondoso Deus, 

Criador e mantenedor de todas coisas. Aleluia!! 

 

 

Boletim organizado pela Secretária Executiva da CNSAFs, Sudonita Taveira alvarenga Wing. 

 

 

 

 

 

Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, 

firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus”. 

 

 


