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Minhas queridas e preciosas irmãs, servas do Senhor Jesus 

Orai sem cessar 
Deus as abençoe 

 
Nossa palavra é de profunda gratidão a Deus pela vida de todas vocês que fazem esta 

dedicada e operosa Confederação Sinodal. 
Agradecemos a Deus, por ter vocês minhas queridas irmãs presbiterianas, como sócias 

das nossas amadas SAFs, que juntas e unidas, formam as Federações, que por sua vez, 

ligadas e interdependentes, constituem esta Sinodal, empenhada, esforçada, dedicada, 
lutadora e vitoriosa por Cristo Jesus. 

Agradecemos as queridas líderes, por investirem, tempo e vida, para promover a 
sobrevivência do Trabalho Feminino no âmbito deste Sínodo, servindo a Jesus. 

Agradecemos a todos os irmãos e autoridades eclesiástica, deste Sínodo, pelo apoio, 

consideração, dedicação e as orações a favor da SAF, em todos os âmbitos.  
Deus seja louvado pela vida de cada um e de cada uma. 

Um Congresso Bienal após uma época tão difícil e com tantas aflições, é um ato de 
coragem, gratidão a Deus e seriedade no que fazem para Cristo. 

Nosso desejo é que o Senhor Jesus, seja honrado, glorificado e louvado em cada ato que 
vocês venham realizar neste evento. Não contabilizem o que não conseguiram fazer, 

mas agradeçam a Jesus o que Ele fez e lhes instrumentalizou, resultando em tantas 

bênçãos e contabilizando tantas reuniões de oração, ofertas e ações misericordiosas.   

Orai sem cessar, tema deste quadriênio, tem norteado e direcionado todas as queridas. 

Valerá a pena minhas irmãs a luta de cada uma em prol do Reino de Deus, no exercício 
do serviço que prestamos a Ele, nesta amada Igreja, como SAF. 

Este tempo será lembrado por todas nós, como povo de Deus. E ao lembrarmos, sempre 
ficará evidenciada a presença do Nosso Senhor Jesus Cristo, na nossa frente, fazendo 

tudo acontecer da forma como aconteceu. 

Ficará na história de nossas vidas e de nossa SAF, o quanto Deus nos ajudou e fortaleceu, 
mesmo num tempo de aflição, pelo qual estamos passando. 

Desejamos que as irmãs continuem fortes e firmes no Senhor, fazendo de coração esta 
obra tão maravilhosa, para o Senhor Jesus. Que suas mãozinhas, se elevem a Deus, e 

seus joelhos se dobrem, a favor de todos os que Jesus ama, e oraria se aqui estivesse 

vivendo num tempo como este. 
Que as irmãs orem sem cessar, e aquelas que puderem, e forem chamadas por Jesus, 

para orar na madrugada, venham para a sala de oração, pois com certeza, Jesus já chega 
bem antes de todos nós. 

Que as irmãs sejam agradecidas pelo fato de serem contadas entre os salvos, e por isso 

estão vivas para glorificar a Deus e servi-Lo com expressão gratidão e louvor, sempre, 

até partirem para a eternidade. 

Que nenhuma pandemia nos afaste de Cristo, nem enfraqueça as nossas forças, que 
devem ser empenhadas para agradá-Lo e servi-Lo com alegria.  

Avante queridas para um novo tempo com Jesus, corramos com perseverança a carreira 
que nos está proposta, olhando para Jesus, O Autor e Consumador de nossa fé. 

Orai sem cessar e perseverai na oração. 

Feliz Bienal e Feliz Biênio. 

Abracinhos com carinho.   

Ana Maria Prado - Presidente CNSAFs – Quadriênio 2018/2022 


