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Amadas irmãs,
Convocamos e conclamamos cada auxiliadora, espalhada pelo nosso
imenso país, para cobrirmos com orações, antes, durante e depois de sua
realização, o XIX Congresso Nacional da Confederação Nacional das SAFs
– CNSAFs. Ele acontecerá, com a graça de Deus, nos dias 24 a 26 de março,
de forma on-line. Oremos, para que tenhamos um Congresso muito
abençoado, para honra e glória de nosso Deus.
Oremos, queridas, façamos vigílias de oração e jejum, orações em todas
as reuniões da SAF, Federação e Sinodal, nas departamentais, cultos de
oração, nos momentos ANA, peçamos oração em nossas igrejas e em todos
os momentos que nos reunirmos, de forma presencial ou on-line, oremos a

favor do nosso Congresso Nacional. Oremos dentro do Projeto “Relógio
Regional de Oração”, acrescentando esse pedido na lista de nossas regiões.
Como nos orienta os nossos subtemas, oremos como Jesus,
intercedendo, orando de joelhos e jejuando. “Muito pode, por sua eficácia,
a súplica do justo.” Tiago 5.16b
Peço as queridas irmãs intercessoras que enviem o mais rápido possível
está convocação para as Federações, e estas mais prontamente ainda,
enviem as suas SAFs.
Motivos Especiais de Oração pelo XIX Congresso Nacional da CNSAFs:
1 - Pela Diretoria da CNSAFs, nossa Presidente Ana Maria Prado, demais
membros e Secretárias de Atividades, bem como por nossa Secretária
Nacional, irmã Niracy Henriques Bueno, a fim de que Deus renove suas
forças à frente da organização do Congresso, abençoando suas vidas e seus
familiares.
2Pelas plataformas que serão utilizadas, que funcionem a contento,
para que os trabalhos possam ser realizados e todos possam participar e
acompanhar claramente tudo que estiver acontecendo durante o
Congresso.
3Pelas internets de todos os participantes, da mesma forma, estejam
aptas a transmitir prontamente tudo que estiver sendo repassado para os
congressistas com a participação destes se houver necessidade.
4
– Pelas famílias de todas as delegadas, a fim de que não haja nenhum
imprevisto que inviabilize suas participações.
5
– Pelo Reverendo Rosther Guimarães Lopes – Pastor da Igreja
Presbiteriana Unida de São Paulo – Presidente da APECOM, que será o
mensageiro do Culto de Abertura do Congresso, para que ministre com
poder e graça, para edificação dos irmãos e engrandecimento do nome do
Senhor. Que o Senhor abençoe sua saúde e família.
6
– Pelos momentos devocionais e pelas irmãs que trarão as
mensagens nas devocionais, para que sejam iluminadas pelo Espírito Santo
e em tudo o Senhor seja glorificado.

7
– Pela irmã Laura Aimbiré Moraes de Barros responsável pelo louvor
e todos que participarão, para que o Senhor abençoe suas vidas e suas
vozes.
8
– Pelos Secretários Sinodais, que possam ser abençoados e
instrumento de benção também no Congresso.
9
– Pela eleição da nova Diretoria. Que ocorra de forma tranquila. Que
o Senhor fale ao coração de cada delegada os nomes que ele certamente já
escolheu para a Diretoria do novo quadriênio.
10
– Pelo irmão Rodrigo Wagner Araújo, Analista de Sistema WEB da SESC/IPB, que será o operador da plataforma de eleição.
11
– Para que o XIX Congresso Nacional da CNSAFs, seja marcado por
uma inesquecível comunhão entre os participantes, que seja momento de
gratidão a Deus, contabilizando as muitas bênçãos que o Senhor nos
concedeu durante este quadriênio e que o Espírito Santo atue de maneira
extraordinária, para honra, louvor e glória de nosso amado Pai.
No amor de Cristo,
Leila Judite dos Santos Reis
Secretária de Espiritualidade da CNSAFs
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