
Momentos marcantes rumo a organização do Trabalho Feminino no 

Brasil  

“Aos 23 de junho de 1941, ás 8h45 minutos, abriu a reunião o 

Presidente do Supremo Concílio o Rev. Willian Kerr”. Assim inicia a 

primeira ata do Congresso Nacional, redigida pela Secretária convidada, 

Senhorita Lindalva Rezende, auxiliada pela Senhorita Clotilde Framil.  

O primeiro Congresso Nacional das Mulheres Presbiterianas, foi 

realizado na IP do Riachuelo, cidade do Rio de Janeiro, presidido por Cecília 

Rodrigues Siqueira, Secretária Executiva (hoje, Secretária Nacional e que 

por vários quadriênios, denominou-se Secretária Geral), designada pela 

Assembleia Geral (hoje, Supremo Concílio) e a devocional foi dirigida por 

Dona Genoveva Marchant, que iniciou com o hino “Para mim o viver é 

Cristo” e leitura bíblica de Fp 1.12-26. Com a presença de mais de cem 

participantes, as quais apresentaram credenciais e foram arroladas como 

delegadas. 

Nesse primeiro Congresso foi solicitado que fosse mudado o nome das 

organizações locais de “Sociedade de Senhoras” para “Sociedade 

Auxiliadora Feminina”, a fim de incentivar o ingresso de moças, inclusive 

uma das teses (palestras) apresentada, pela Senhorita Neria Wener, como 

está registrado na ata, teve como tema: “As Sociedades de Moças devem 

funcionar agregadas às SAFs, como departamentos semiautônomos”. Foi 

também aprovada a resolução de adotar como “Dia da Mulher Presbiteriana” 

o segundo domingo de fevereiro, em homenagem ao aniversário natalício de 

D. Cecília Siqueira. 

Encontramos registrado nas atas, o cuidado e zelo com a Sã Doutrina, 

fidelidade às Sagradas Escrituras, momentos especiais de oração, respeito as 

autoridades eclesiásticas e, orientações para bom andamento e uniformidade 

dos trabalhos da SAF, “Padrão de Excelência”, o amparo aos missionários e 

também abordagens sobre uma “folha de estatística mais simplificada”, 

ocorreram homenagens e fotos oficiais. 

O primeiro Congresso terminou no dia 26 de junho de 1941, com o 

canto do hino da Despedida (Deus vos guarde) e a impetração da benção, 

pelo Rev. Sinval Morais, que foi o pregador da noite.  

Como podemos ver, nos registros históricos, as servas do SENHOR 

JESUS, aqui no Brasil, na IPB, estão em ação desde os seus primórdios e 

destacamos, por exemplo, em âmbito nacional, o registro que, desde 1926, 

quando, uma comissão de 100 mulheres compareceu à Assembleia Geral 

(como era chamado, na época, o Supremo Concílio) reunida em São 



Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, para pedir a criação de Federações 

em todos os Presbitérios. Evento que veio acontecer de fato em 1928, ocasião 

em que D. Amélia Kerr Nogueira pronunciou convincente discurso perante 

a Assembleia, então reunida em Campinas, SP. 

Outro destaque, em 1932, por sugestão do próprio Rev. João Goulart, 

primeiro Secretário Executivo, D. Genoveva Marchant foi eleita Secretária 

Executiva do Trabalho Feminino, trabalhando mais intensamente e, junto 

com uma comissão, preparou o Manual do Trabalho das Sociedades 

Auxiliadoras Femininas, editado em 1937, tendo também feito o 

levantamento histórico que integrou aquele manual. 

Em 1936, na Assembleia Geral da Igreja, realizada em Caxambu/MG, o 

nome Secretária Executiva foi alterado para Secretaria Geral do Trabalho 

Feminino”. 

 No período de 1938 – 1954, na gestão de Dona Cecília Rodrigues 

Siqueira, como Secretária Executiva (hoje, Secretária Nacional), foram 

organizadas as primeiras Confederações Sinodais, iniciando no ano de 1945. 

A pioneira surgiu em Recife, a 21 de janeiro, no Sínodo Setentrional que 

abrangia, na época, a região Nordeste e a região Norte.  

 Com a expansão do trabalho feminino no país, o envolvimento e 

desprendimento das mulheres, que seguiram em frente, foi realizado o 

Terceiro Congresso Nacional, ainda sob a presidência da Secretária 

Executiva (hoje, Secretária Nacional), Cecília Rodrigues Siqueira, o qual foi 

realizado em 1958, no Colégio 2 de Julho, em Salvador/BA. Durante o 

Congresso chega a notícia de que o Supremo Concílio votou pela 

organização da Confederação Nacional do Trabalho Feminino com a 

presença de representantes e 35 Federações e 6 Confederações Sinodais. A 

primeira diretoria do quadriênio 1958 a 1962 ficou assim constituída: 

Presidente: Blanche Gomes Lício; Vice-Presidente: Acidália Gripp; 

Secretária: Ana Monteiro e Tesoureira: Eurídice Lima. Algumas decisões 

importantes: mudança do Lema “Amar e Servir” (1º lema da SAF) para “Sê 

Tu uma Bênção” (que permanece até hoje), Escolha do Moto Oficial; são 

nomeadas as primeiras Assessoras (hoje, chamadas de Secretárias de 

Atividades). 

 No ano que o Congresso Nacional completa 80 anos (2021), a 

Diretoria constituída da Confederação Nacional das SAFs – CNSAFs é: 

Presidente, Ana Maria Prado; Vice-Presidente Região Centro Oeste, Joana 

Lima de Almeida Rodrigues; Vice-Presidente Região Nordeste, Maria 

Ribeiro da Silva Moutinho; Vice-Presidente Região Norte, Ana Maria 

Oliveira Menezes; Vice-Presidente  Região Sudeste Norte, Keila Bastos 

Monteiro; Vice-Presidente Região Sudeste Sul, Liliana Souza Silva Silveira; 



Vice-Presidente Região Sul, Tânia Fátima Fadel Bueno; Secretária 

Executiva, Sudonita Taveira Alvarenga Wing; 1ª Secretária, Maria 

Aparecida Fernandes Viana Cunha; 2ª Secretária, Célia Concessa dos Santos 

Montemor; Tesoureira, Quitéria Soares Bazílio de Oliveira. Secretária 

Nacional, Niracy Henriques Bueno. 

Assim, concluo essas ponderações dizendo a você:  “Sê tu uma 

benção! ” 

 
Texto elaborado por Sudonita Taveira Alvarenga Wing, baseado nos livros Atas da CNSAFs 

 


