Boletim do XIX Congresso Nacional
Chegou o dia tão esperado por toda delegação do XIX Congresso
Nacional!! Primeiro congresso on-line com a expectativa de 440 mulheres
presbiterianas que enviaram credencial e mais de cinquenta Secretários
Sinodais que fizeram inscrição. O mundo ainda passa por uma pandemia e
assim, Deus todo Poderoso, Criador de todo Universo, permitiu que o mesmo
fosse realizado através das plataformas ZOOM e CISCO WEBEX. Louvado
seja Deus!
O XIX Congresso Nacional da CNSAFs, foi conduzido pela Diretoria
do quadriênio de 2018-2022, assim constituída:
Presidente: Ana Maria Prado
Vice-Presidente Centro-Oeste: Joana Lima de Almeida Rodrigues
Vice-Presidente Nordeste: Maria Ribeiro da Silva Moutinho
Vice-Presidente Norte: Ana Maria Menezes
Vice-Presidente Sudeste Norte: Keila Bastos Monteiros
Vice-Presidente Sudeste Sul: Liliana Souza da Silva Silveira
Vice-presidente Sul: Tania Fadel Bueno
Secretária Executiva: Sudonita Taveira Alvarenga Wing
Primeira Secretária: Maria Aparecida Fernandes Viana Cunha
Segunda Secretária: Célia Concessa dos Santos Montemor
Tesoureira: Quitéria Soares Bazílio de Oliveira.
Acompanhada pelo olhar atento e intervenção, quando necessário da
Secretária Nacional: Niracy Henriques Bueno.

Contamos também com a participação nas devocionais das
Secretárias de Atividades da CNSAFs:
Assistência Social: Walda Carneiro de Oliveira Carvalho
Causas da IPB e Locais: Noaci Madalena Cunha Loula
Comunicação/Mídia: Luciana Magda de Lima Silva Moura
Comunicação/SAF em Revista: Miriam Gomes da Silva
Espiritualidade: Leila Judite dos Santos Reis
Estatística: Darice de Souza e Silva
Missões e Evangelismo: Alessandra Pereira da Silva
Música: Laura Aimbiré Moraes de Barros

Presença do Presidente do SC/IPB
A CNSAFs ficou honrada com a presença do MD Presidente do
Supremo Concílio, Rev. Roberto Brasileiro Silva, que compareceu ao
plenário desse congresso, trazendo uma mensagem desafiadora à
congressista, baseado em Zacarias 8.14,16 e 17, a serem promotores da paz,
falarem sempre a verdade, justos uns com os outras e não pensarem mal de
seus irmãos.

Palavra da Presidente eleita para o
Quadriênio 2022-2026
Minhas queridas irmãs
Nobres irmãos
Amadas irmãs, estamos sendo chamada para um novo tempo, um novo
quadriênio.
Não sabemos o que está reservado para nós neste novo percurso de mais,
1.460 (Um mil quatrocentos e sessenta) dias, a serem vividos no desafio
que Deus nos deu, no dia de hoje, ou seja: mais uma oportunidade de
servir, de fazer, de preparar, de entregar, de sofrer por amor a Cristo,
e de amar como Ele nos amou.
Viveremos este novo tempo, em família, caminhando com o marido,
apoiando os filhos, tendo um olhar amoroso e cuidadoso, também para
com os netos, labutando na vida secular, e ainda atentando para o serviço
na Igreja, seja local, regional, ou Nacional, no Trabalho Feminino da amada
IPB.
Todos os nossos dias estão na presença do Senhor, para serem vividos em
obediência, temor, tremor e amor.
Só sabemos que temos a garantia da Presença do Senhor Jesus,
constantemente em nossa vida, nos sustentando, nos abençoando, nos
protegendo do mau e apontando o caminho, que nos leva ao céu.
Somos todas peregrinas, nada de valor terreno, vamos levar desta vida
para a eternidade. Nada podemos acumular e levar.
A não ser, a história que construímos na dependência do Senhor Jesus, na
força do Seu poder e na intercessão do Espírito Santo de Deus.

A Palavra de Deus é rica em nos ordenar, ações que estão previstas na
expectativa do Nosso Deus.
Tudo nos propósitos de Deus, é ao contrário das decisões humanas, das
estratégias de desenvolvimento, da promoção da guerra, do olhar apenas
para si, dos planos para tirar proveito, seja de um povo, de um continente
ou de uma pessoa.
Não seremos vitoriosas também, nos dias futuros, se não praticarmos a
justiça, nem amarmos a misericórdia e nem andarmos humildemente com
o Nosso Deus.
Conforme está escrito em Mq. 6.8: “Ele te declarou, ó homem, o que é
bom e que é o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, e ames a
misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus”.
Já andamos juntas por 3 (três) quadriênios, vivenciando o viver em Cristo,
e buscando se parecer cada dia mais com Ele, viver pertinho dEle, falar
com Ele e andar com Ele, procurando aperfeiçoar a nossa vida piedosa e
consagrada, e andar conforme a nossa vocação.
Tudo isso, quando dissemos “Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em
mim” (Gl 2.20); “Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia
as boas novas” (Is 52.7): Orai sem cessar (1 Ts 5.17), totalizando 4.380
(quatro mil, trezentos e oitenta) dias.
E agora irmãs, como enfrentaremos os novos dias? Começando por
pedir a Deus, em Cristo Jesus:
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade; e,
segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas
transgressões. (Sl 51:1-3)
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um
espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires
o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustentame com um espírito voluntário. (Sl 51:10-12)
Nossa responsabilidade é grande minhas amadas irmãs. Mesmo que
tenhamos uma Diretoria composta por irmãs, tão valiosas, valorosas e
amadas por Deus, é sobre a cabeça da Presidente, que está a maior
responsabilidade sobre o Trabalho do Senhor.
Ela carece das orações sem cessar, de todas e da Igreja. Ela também
carece do cuidado e do amor fraternal de todas.

Terminada a eleição, não deve importar a nenhuma de nós, quem não
votou em nós. Somos a Presidente de todas.
Amamos todas e cuidaremos de todas. E aguardamos em Cristo, a
consideração e o amor fraternal de todas.
Somos todas servas pequenas, nas mãos de um Grande Deus.
A quem devemos ver e ter como Grande durante também, todos
os nossos próximos 1.460 (Um mil quatrocentos e sessenta) dias?
Ao Senhor da Seara, Aquele que morreu na Cruz para pagar nossa dívida
impagável, e nos tirar das trevas, promovendo a nossa Redenção.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o
maior destes é o amor. (1 Coríntios 13:13)
Não sabemos o que vem pela frente, por isso precisamos orar sem cessar
e praticar o AMOR de Cristo que excede todo entendimento.
Muito grata ao Nosso Deus por mais este chamado, sabendo que, Ele não
nos deixará e nem abandonará, nem a mim, e nem a nenhuma de vocês.
Vamos juntas, unidas e em amor, e com amor, cuidar de nossas mulheres
presbiterianas, e as demais que Deus colocar no nosso caminho, sempre
buscando a honra, o louvor e a glória de Deus, em Cristo Jesus, Nosso
Senhor, até que Ele venha, ou Ele nos leve para sua glória.
Com carinho fraterno e amor.
Ana Maria Prado

Culto de Abertura e Devocionais
Para adoração e exaltação de nosso Soberano Deus, tivemos
momentos de elevo e crescimento espiritual, onde ocorreram louvores
especiais, através de vídeos entoados pela Secretária de Música, participação
dos membros da Diretoria e das Secretárias de Atividades nas liturgias e as

meditações proferidas pelas Vice-presidentes da CNSAFs. O Pregador do
Culto de Abertura foi o Rev. Rosther Guimarães Lopes, Presidente da
APECOM e Pastor da IP Unida de São Paulo. Todos os exercícios espirituais
foram baseados no tema do quadriênio “Orai sem Cessar”, I Ts 5.17, e nos
subtemas do mesmo.
Em cada devocional a meditação ficou a cargo de uma VicePresidente: Maria Ribeiro, Vice-Presidente Nordeste, discorreu sobre Cl 1.912, onde enfatizou que para um genuíno crescimento cristão são
imprescindíveis a oração e a leitura com entendimento das Escrituras
Sagradas;
A devocional de encerramento a meditação ficou a cargo da Secretária
Nacional do Trabalho Feminino/IPB a Sra. Niracy Henriques Bueno que
discorreu sobre o tema: “HÁ TEMPO PARA TODO PROPÓSITO”,
baseado em Eclesiastes 3.1, relatando todo aprendizado que está sendo
vivenciado por todos em relação principalmente na área da tecnologia e das
mídias, como usar as plataformas, lives e outros. “Foi e ainda está sendo um
tempo de aprendizagem, não só em nossa relação com Deus, mas também
em outras áreas de nossas vidas. Estamos reorganizando a nossa vida
interior e exterior”. Disse como a Secretaria Nacional, como também a
liderança da CNSAFs enfrentaram o desafio com sabedoria e discernimento
chegando a realização dessa magnitude de forma virtual, confiante de que há
tempo para todo proposito e que Deus tem controle de todos acontecimentos.
“Em 4 anos foram resumidos em 2 dias. Tempo de contar as bênçãos.
Prestação de contas. Sugestões de atividades para o próximo quadriênio. O
plenário atento a tudo que se falava e que se via. Emocionante ver tudo
isso”. Ela ainda diz “Hoje dirijo a palavra a uma, liderança que tem a
responsabilidade, perante Deus e da IPB de conduzir, orientadas pela
Diretoria, ora eleita, as atividades para o engrandecimento do Reino de
Deus, em todas as áreas concedidas ás Auxiliadoras e, que não são poucas”,
e orienta ainda a “refletir sobre o tempo que Deus investiu e investe em nós,
e no tempo que investimos e estamos investindo nele, para o exercício do
serviço a qual fomos chamadas. ” Em seguida apresenta alguns requisitos
que considera indispensáveis na preparação de alguém que Deus chama para
liderar e entender o chamado: 1. “Conhecer quem chama” - Passamos a
conhecer quem chama quando ele se dá a conhecer a nós através da
salvação”. 2. “Obediência a quem chama” – “Não é o que queremos fazer,
mas o que Ele quer que façamos”. 3. “Submissão a quem chama” – “Quem
obedece ao chamado se submete a quem o chamou”. 4. “Disposição” –
“Mas você, chamada para o serviço deve mostrar disposição com

sabedoria”. Com palavras de incentivo de uma vida de submissão ao Deus
Todo Poderoso, ela dirige a Diretoria eleita: “em nome do Supremo Concilio
da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós declaramos vocês empossadas nos
cargos ao qual foram eleitas. Deus as abençoe nesta caminhada”.

As meditações das devocionais, baseadas nos subtemas do quadriênio,
foram proferidas pelas Vice-Presidentes da CNSAFs que compartilharam, na
submissão do Senhor Jesus Cristo, o que se segue de forma resumida:
1.
Vice-Presidente para a Região Nordeste, Maria Ribeiro:
Tema: “Jesus é o nosso maior exemplo de vida de oração e de
intimidade com o Pai”, baseado em Cl 1.9-12. Ressalta que
precisamos buscar uma vida santa, de intimidade com o Senhor,
porque: I – Quem busca intimidade com Deus tem uma vida secreta
de Oração e O conhece mais e mais (v. 9). II – Quem tem intimidade
com Deus procura viver de modo digno do Evangelho – (v. 10). Viver
de modo digno do Evangelho é agradar a Deus em tudo; Viver de
modo digno do Evangelho é frutificar em toda boa obra. III – Quem
tem intimidade com Deus tem alegria (v. 11). Cita uma frase do Rev.
Maurício Galvão: “Somos felizes, mesmo quando não estamos
felizes, pois, temos Jesus vivendo em nossos corações”. IV – Quem
tem intimidade com Deus tem um coração agradecido (v. 12). Conclui
dizendo que “a oração e a leitura das Escrituras Sagradas são
imprescindíveis na vida do cristão, precisamos orar para ter intimidade
com Deus e crescer no conhecimento de Deus lendo e estudando e
ouvindo a sua Palavra, ter firmeza fé e confiando plenamente em
Deus”.
2.
Vice-Presidente para a Região Sul, Tânia Bueno: Tema:
“Orai sem cessar como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos
e jejuando por sua família e pelo seu lar”, baseado no Salmo 127.
Destacou que em Cristo, podemos resgatar o propósito e ser e ter uma
família para a Honra e Glória de Deus. Ressalta que o salmo lido, nos
mostra o que devemos saber e fazer. 1º - Saber que: “Se o Senhor não
edificar a casa, ...”; 2º - Saber que: “Se o Senhor não guardar a

cidade...”, se queremos ter um lar abençoado e servindo ao Senhor,
temos que estar vigilantes no Senhor; 3º - Saber que: “Aos seus
amados ele o dá enquanto dormem”; “Herança do Senhor são os
filhos...” e temos obrigações para com essa herança. E a principal
delas é conduzi-los nos caminhos do Senhor, pois, os primeiros
discípulos de nossa missão estão dentro de nossa casa e o maior legado
que poderemos deixar a nossa família são os ensinamentos do nosso
Deus.
3.
Vice-Presidente para a Região Sudeste Norte, Liliana
Silveira. Tema: “A postura do crente em meio a corrupção política,
moral e espiritual”, baseado em Miqueias 7. 1-7 – Na introdução, cita
a música “Pra Cima, Brasil! ” de João Alexandre Silveira, e diz que “a
crise política está ligada diretamente à crise moral”. Comenta sobre o
contexto de crise política e moral que viveu o profeta Miqueias, cuja
descrição dos fatos, pelo profeta, mostra que o povo estava longe de
Deus; apesar da tristeza de alma e do desespero o profeta tem uma
postura que faz diferença. I – Olhar para o Senhor. “Eu, porém,
olharei para o Senhor” (v.7). II – Esperar em Deus. “Esperarei no
Deus da minha salvação” (v.7). III – Clamar. “O meu Deus me
ouvirá”. (v.7). Conclui dizendo: “Quando vemos que as coisas não
estão bem, ao invés de lamentarmos devemos pedir socorro ao Senhor
e ele nos ouvirá. Em meio a situação política, moral e espiritual que
estamos vivendo devemos aprender com a postura do profeta
Miqueias e dobrar os joelhos pelo nosso país: Olhar para o Senhor,
esperar em Deus e clamar. Que Deus assim nos abençoe”.
4.
Vice-presidente para a Região Norte, Ana Menezes.
Tema: Tema: A maior honra que podemos ter, servir ao Senhor,
baseado no Salmo 100. Iniciou dizendo: “A igreja precisa comunicar
seu amor pelas pessoas da comunidade a qual pertence, a fim de que
a palavra do Senhor seja proclamada e para isto precisamos
desenvolver algumas atitudes pratica da vida cristã, indispensáveis
para servi-lo”. 1 – Servi ao senhor com amor; A principal razão pela
qual desejamos servir ao Senhor se resume nesta frase: "Queremos
Servi-lo porque o amamos". 2 – Servir senhor com alegria; 3 – Servi
ao senhor com os dons; 4 – Servi ao senhor é privilégio. Portanto, não
devemos desperdiçar, mas sim, nos dedicarmos da melhor maneira
possível dando o melhor de nós. 5 – Servi ao senhor com
responsabilidade; 6 – Servi-lo em união. Citou Ne 4.19,20, dizendo
que Neemias “não trabalhou sozinho tinha uma equipe que estava
disposta para enfrentar qualquer oposição”. Concluiu citando Rm
1.5,7 e dizendo: “Que o Senhor nos dê um coração ensinável e
confiante em suas promessas”.

O Plenário iniciava com a participação atenta das delegadas presentes,
em todos os momentos tivemos a participação ativa dos membros da
Diretoria, conforme as funções do cargo. A Ata foi lida, pela Primeira
Secretária, Maria Cunha, com leveza e clareza dos registros; a Segunda
Secretária, Célia Montemor, homenageou e orou pelas congressistas
aniversariantes, Seara da Silva Oliveira de Almeida e Sudonita Taveira
Alvarenga Wing e em outro momento fez agradecimentos pelas vidas da
Presidente Ana Maria e Secretária Nacional, Niracy; a Secretária Executiva,
Sudonita, nos bastidores executava suas funções dando suporte para o se
fazia necessãrio. O primeiro passo, após a fala da Presidente Ana Maria, em
todos os períodos era a verificação de quórum pela Secretária Executiva,
Sudonita, que contava com colaboração das Vice-Presidentes (Ana Menezes,
Joana, Keila, Liliana, Maria Ribeiro, Tânia), onde a totalidade era quase
sempre alcançada em todos os períodos. Em todo o congresso tivemos 100%
de representação das 86 Sinodais.
No primeiro período do primeiro dia do congresso ocorreu a
apresentação do Relatório da CNSAFs, que foi feito com toda maestria, zelo
e alegria por parte da Presidente da CNSAFs, a Sra. Ana Maria Prato.
Através de slides, feitos em grupos por assunto dos mesmos, foi apresentado
o crescimento do trabalho das SAFs pelo Brasil, pelo Brasil, destacando que
neste quadriênio foram organizadas e reorganizadas 280 (duzentos e oitenta)

SAFs, 19 (dezenove), Federações e 02 (duas) Confederações Sinodais.
Exibiu o resumo abrangente da estatística, das atividades desenvolvidas
pelos membros da Diretoria e Secretárias de Atividades, como as reuniões
da Diretoria, da Comissão Executiva e os projetos e programações especiais
da CNSAFs, tais como: “Mãe é mãe”, “Especial de Natal”, “Natal
Missionário”, “Encontros Regionais”, “Especial da CNSAFs”, “Retiro SAF
on-line”, “A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA”, “Rádio SAF”,
além dos Treinamentos de todas as áreas, inclusive para o novo tipo de
votação que seria via plataforma. O Relatório na integra será encaminhado
para a Comissão Executiva da CNSAFs.

Tesouraria
ouraria
TESOURARIA

A Tesoureira da CNSAFs, Quitéria Oliveira, apresentou o balancete e
a Previsão Orçamentaria para o próximo quadriênio, através de lindos slides,
coloridos, com visibilidade e discorreu de forma muito clara para um ótimo
entendimento por parte dos congressistas.
Respondeu e esclareceu com propriedade algumas perguntas feitas
pelo plenário. Informou, como de costume, que as contas da Tesouraria da
CNSAFs, serão examinadas pela Junta Patrimonial e Econômico-Financeira
da IPB.

COMISSÃO DE APRECIAÇÃO DE RELATÓRIOS DAS SINODAIS
DURANTE OS BIÊNIOS 2017-2019 E 2019-2021

Essa comissão foi composta pelos seguintes membros: Alessandra
Pereira da Silva Chagas, Ana Maria de Oliveira Menezes, Célia Concessa
dos Santos Montemor, Darice de Souza Silva, Keila Bastos Monteiro, Laura
Aimbiré Moraes de Barros, Leila Judite dos Santos Reis, Liliana Souza da
Silva Silveira, Luciana Magda de Lima Silva Moura, Maria Aparecida
Fernandes Viana Cunha, Maria Ribeiro da Silva Moutinho, Miriam Gomes
da Silva, Noaci Madalena Cunha Loula, Quitéria Soares Bazílio de Oliveira,
Sudonita Taveira Alvarenga Wing, Tânia Fátima Fadel Bueno, Walda
Carneiro de Oliveira Carvalho. Que apresentou o seguinte parecer:
“Graças te rendemos, ó Deus; graças te rendemos, e invocamos o teu
nome, e declaramos as tuas maravilhas. ” Sl 75.1
Esta Comissão composta por membros da Diretoria e Secretárias de
Atividades da CNSAFs, Quadriênio 2018-2022, que se reuniu online de
forma Web Conferência pela Plataforma Meet, no dia 18/02/22 pelos links
https://meet.google.com/ovg-hrfw-wew
https://meet.google.com/ocg-hrfw-wew
dia 02/03 pelo link https://meet.google.com/vfn-rrce-izf
dia17/03links:http://meet.google.com/mjm-vntn-yrw
meet.google.com/koe-wsax-jgq

Os relatórios das Confederações Sinodais foram analisados
levando em consideração os dois Biênios 2017-2019 e 2019 a 2021,
sendo o primeiro Biênio dentro do tempo chamado de “normalidade”
onde os trabalhos foram realizados presencialmente, e caracterizado
pelo tempo de transição, encerrando o Quadriênio cujo tema “Que
formosos são sobre montes os pés do que anuncia as boas-novas”
Is 52.7 e iniciando o Quadriênio “Orai sem cessar” 1Ts 5.17, com
seus projetos e desafios, a maior parte do segundo Biênio foi
desenvolvida no tempo pandêmico e com as limitações impostas pela
“pandemia do coronavírus”, pelo longo tempo de distanciamento,
onde as igrejas foram fechadas, os trabalhos das sociedades
internas tiveram que ser adaptados ao novo tempo.
Analisando os relatórios, foi constatado o grande esforço por
parte das Confederações Sinodais em realizar o trabalho para que
as Federações e SAFs, recebessem orientações e o trabalho do
Senhor não parasse e as irmãs não ficassem desmotivadas. Aos
poucos, as Sinodais foram se adaptando às novas tecnologias para
dar continuidade ao andamento do trabalho através das plataformas
já existentes, e hoje é uma realidade em toda extensão do Trabalho
Feminino, até nas regiões mais longínquas, onde chega a internet, o
trabalho da SAF não parou e através dos relatórios podemos
observar o que foi vivenciado nas Sinodais.
O Biênio 2017-2019, foi caracterizado pelo dinamismo das
atividades presenciais, muitas foram as viagens aos campos
missionários, nessa perspectiva, as Sinodais desenvolveram seus
trabalhos de forma ativa, dinâmica, visitando e orientando às
Federações, com reuniões inspirativas, treinamentos, intercâmbios,
confraternizações, aniversários e eventos especiais.

O Biênio 2019-2021, teve seu início com seus trabalhos
presenciais, com destaque o ano de realização dos encontros
regionais, e no decorrer foi marcado pelo grande esforço frente aos
desafios, em dar continuidade aos trabalhos, em meio à pandemia.
Preocupada com a gestão do Trabalho Feminino, em tempo
pandêmico, a Confederação Nacional das SAFs - CNSAFs, abriu a
primeira sala online e as Confederações Sinodais, aos poucos foram
vendo a necessidade de abrirem salas online para dar continuidade
ao trabalho, que, por sua vez, estendeu-se às Federações e, por
conseguinte às SAFs.

Nesse contexto, destaca-se a grande

mobilização das Sinodais em promoverem eventos online.
Na leitura e análise dos relatórios, a comissão destacou o
trabalho das Sinodais nos dois Biênios dando suporte e
acompanhamento às Federações em sua abrangência, se fazendo
representar nos congressos das Federações, nos encontros
inspirativos, nos aniversários e nas programações quando foram
solicitadas, visitando, realizando treinamentos quando necessário
(mesmo que de forma online), buscando a excelência do trabalho
através da oração, da capacitação e dos momentos de comunhão
com as irmãs.
Constatamos o registro de que as Sinodais se fizeram
presentes nos trabalhos da Confederação Nacional das SAFs, CNSAFs, em Reuniões Executivas, Congresso Nacional, Encontros
Regionais, treinamentos, nos Cultos de Aniversário da SAF Nacional
do 133 a 137 Anos e nos trabalhos online. Realizaram Reuniões de
Diretoria, que é de suma importância, para analisar o trabalho e
propor novas estratégias. Ressaltamos também a importância das
Reuniões da Comissão Executiva, visto que, a agenda de trabalho
deve ser submetida à aprovação da CE.

Durante os dois Biênios percebemos que muitas Sinodais
realizaram vários trabalhos conforme orientações da CNSAFs, dentro
do tema do Quadriênio, desenvolvendo os projetos das Secretarias
de Atividades da CNSAFs para o Trabalho Feminino. Em todas as
secretarias, destacou-se a referência do tema e dos projetos para
Quadriênio.
Percebe-se que os projetos da CNSAFs foram amplamente
trabalhados pelas Sinodais, conforme o relato das atividades
realizadas. Durante os dois Biênios percebeu-se que, as Sinodais
executaram o que fora proposto para o Quadriênio. Importante
ressaltar que, os muitos trabalhos realizados pelas Secretarias.
Como se segue:
- No âmbito da Secretaria de Assistência Social com o “Projeto
a responsabilidade é minha” e com “Corações Misericordiosos” as
Sinodais realizaram várias atividades, e muitos trabalhos foram
desenvolvidos em vários momentos, os “corações misericordiosos”
foram levados para hospitais, creches, asilos, casas de recuperação,
bem como doações de cestas básicas para famílias que estavam
desempregadas e caixas da alegria contendo kits de higiene,
máscaras, mimos e Bíblias. Apoio às Instituições Sociais da IPB,
oficinas de chinelo para moradores de rua e projeto revestimento de
paredes de casas.
- As Confederações Sinodais dentro da Secretaria de Causas
da IPB e Locais, através do Projeto Integra SAF, foram motivadas e
fazerem a integração das SAFs, sendo o elo entre as Federações, a
prestarem homenagens aos pastores jubilados, viúvas de pastores,
realizaram muitas visitas aos seminários, prestaram homenagens
aos

seminaristas,

principalmente,

no

“Dia

do

Seminarista.

Participaram de formatura dos Seminaristas, realizaram culto e

ofereceram mimos pela ocasião”. Realizaram bazares para apoiar os
seminaristas, encontro de esposas de pastores e seminaristas, há
sinodais que realizaram culto de gratidão pela vida dos pastores
jubilados e viúvas dos pastores, com entrega de mimos, projetos
culturais e noite especial com as viúvas de pastores do Sínodo. O
projeto “FéMeninas” que é de oração pelas esposas de pastores,
café da manhã e chá da tarde para pastores, apoio à capelania
hospitalar, e desenvolveram projeto cuidando de quem cuida.
- A partir desse Quadriênio, a Secretaria de Comunicação
passou a ter duas frentes, Comunicação para as Mídias Sociais e
Comunicação para a SAF em Revista. O projeto de Comunicação
para

as

Mídias

Sociais

colaborou

com

as

Sinodais

instrumentalizando-as para realizarem treinamentos com ênfase ao
uso correto das tecnologias do momento. Já na Comunicação para a
SAF em Revista, as sinodais já vinham incentivando o uso pelas
sócias e pelos projetos realizados pelas Sinodais, ressaltamos que,
no período da pandemia a SAF em Revista, foi um instrumento
riquíssimo e valioso para realização de gincanas online, produção de
vídeos, campanha de incentivo a adaptação nas redes sociais, sua
utilização foi constata através de atividades relatadas.
- Dentro do Projeto da Secretaria de Espiritualidade “Vivendo
na Oração, sobre o projeto ANA, registra-se que nesse Quadriênio
foi acrescentado o slogan “mães orando, Deus agindo”. Foi
constatado a realização de muitas atividades relacionadas ao Projeto
ANA, como jornada de oração pelas famílias, Federação amiga de
oração, projeto orando e servindo, projeto Sara-orar pelos esposos,
plantão de oração da Sinodal, jardim de oração, realização de
reunião de oração semanalmente, orando com quem cuida, vigílias e
outros. Os projetos a Sós com Deus e Relógio de Oração também

foram amplamente trabalhados. O tema desse Quadriênio despertou
ainda mais nas sócias o desejo de orar, nas Sinodais, houve a
preocupação de levar às irmãs a viverem na oração, com a realização
de reuniões de oração, quer presencial ou online.
-As Confederações Sinodais foram despertadas através do
Projeto Pepitas de Ouro da Secretaria de Estatística da CNSAFs, a
buscarem a excelência no registro dos dados e preencherem a
estatística com muito mais alegria. A comprovação se deu através
do empenho das Sinodais em promover treinamentos, encontros e
oficinas sempre visando o registro correto dos dados estatísticos.
- A Secretaria de Evangelização e Missões, com o projeto “a
Grande Comissão, Mulheres na Retaguarda”, contribuiu com as
Sinodais no desenvolvimento de excelentes trabalhos, como: viagens
missionárias, missio-feira, maratonas missionárias de oração, festas
das nações, gravaram “pod cast, distribuíram Bíblias em semáforo e
distribuíram literatura cristã. Vale destacar o trabalho realizado,
denominado por “agosto missionário”, onde as Sinodais promoveram
em suas jurisdições, e trouxeram para as plataformas os
“Missionários filhos de oração”, com essa aproximação as Sinodais
sentiram

o

desejo

de

apoiá-los

em

suas

necessidades,

compartilharam os pedidos de oração dos missionários, mobilizaram
levantamento de ofertas, contribuíram para a compra de carro,
dentadura, funeral, quitação de contas, ajuda em casamento de filhos
e tratamento médico. Ainda no âmbito desta secretaria muita foram
os trabalhos realizados, como, café evangelístico em hospitais,
postos de saúde, salão de beleza, evangelização na madrugada e
caminhada evangelística. As Secretárias Sinodais participaram
dessa movimentação com a gravação de vídeo contanto notícias dos
Campos Missionários onde trabalham os filhos de oração. Houve

participação também com a caixa missionária virtual. Na divulgação
do Projeto Natal Missionário, as Presidente Sinodais gravaram
vídeos e as Secretárias se caracterizaram e se fotografaram para a
divulgação com o tema “Natal Missionário, faço parte deste projeto”
e registra-se a mobilização financeira por parte das Sinodais para
enviar a oferta do Projeto Natal Missionário.
Através das orientações vindas da Secretaria de Música da
CNSAFs, muitas Sinodais foram motivadas a formarem grupos
musicais, realizaram encontro de coros, aprimoramento no uso do
Hinário Novo Cântico, realizaram os mais variados projetos musicais,
dentre eles destacamos o projeto musical “acalma o meu coração”,
sarau, chá musical e serenata para os enfermos.
Em algumas Sinodais foram desenvolvidos trabalhos com a
Terceira Idade, destacamos os projetos tempo de qualidade,
trabalhando a memória em tempo de pandemia com exercícios de
memorização, encontro de gerações com palestras pelo Secretário
Nacional da Terceira Idade, escrita e publicação de livro de história
com as experiências dos idosos.
Ressaltamos que, para o êxito do Trabalho Feminino na
apresentação dos relatórios, por parte das Confederações, é de
suma importância anexar os relatórios de Estatística para que os
Sínodos e a CNSAFs tomem ciência e visualizem de forma mais
concreta o trabalho que está sendo realizado na jurisdição de cada
Sinodal. Nos relatórios não ficou claro se todas as Sinodais têm
reservado em caixa o dinheiro fundo de congresso para as despesas
do Congresso Nacional.
Reconhecemos que, durante o quadriênio, vivenciamos um
tempo atípico, as Confederações não se intimidaram diante das
dificuldades que surgiram e prosseguiram confiantes naquele que é

o Senhor da Obra. Podemos perceber que as Sinodais vivenciaram
o nosso moto, pois, todas foram desafiadas a continuar trabalhando
como

“Verdadeiras

Auxiliadoras”,

sendo

“Irrepreensíveis

na

Conduta”, mulheres “Incansáveis na luta”, sendo “Firmes na Fé”
certamente, serão “Vitoriosas em Cristo Jesus” e continuarão sendo
bênção nas mãos do Criador.
Mesmo diante dos desafios impostos avançamos e chegamos
até aqui, trazendo os nossos feixes. Expressamos aqui os nossos
sentimentos pelas perdas de irmãs queridas e valorosas no Trabalho
Feminino. “Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem ouvidos
se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha
para aquele que nele espera. ” (Is 64.4) – Ao nosso Deus toda honra,
toda glória e todo louvor!

PARECER DA COMISSÃO:
A Comissão reunida resolve:
1) Enfatizar a importância de que os relatórios devem ser
completos e contemplem todas as ações desenvolvidas pelas
Sinodais, tais como: Reuniões de Diretoria e Executivas; O
funcionamento das Secretarias de Atividades; A participação
da Sinodal nos trabalhos da CNSAFs; O acompanhemos da
Sinodal nos trabalhos das Federações; O desenvolvimento do
tema Quadriênio como referência em todas as programações
da Sinodal e suas Federações; O desenvolvimento dos projetos
propostos pela CNSAFs.

2) Sugerir que durante o Quadriênio, em reunião da Comissão
Executiva da CNSAFs, seja dado um treinamento técnico sobre

elaboração

de

relatório,

incluindo

modelo,

visando

o

aprimoramento, para que se tenha o registro fiel de todas as
atividades realizadas pelas Sinodais.
3) Rogar as mais ricas bênçãos sobre todas as Confederações
Sinodais;
Parabenizar todas as Confederações Sinodais pelo trabalho
realizado durante os dois Biênios

COMISSÃO DE PLANOS E METAS
A Comissão de Planos e Metas foi composta dos seguintes membros,
contemplando todas regiões do Brasil: Aluzimar Soares Machado (Serrano
Fluminense), Carla Fabiana Alves Ribeiro (Sudoeste de Goiás), Carmem
Lúcia Cavalcanti Simas (Costa do Sol),Célia Regina de Moraes Souza
(Sergipe), Edvania Andrade Pimentel Chaves (Duque de Caxias),Elaines
Mendes da Silva (Norte Fluminense), Elizete de Souza Borges
(Setentrional), Érica Rejane Ribeiro Abrahão (Bauru), Glaucimar Rickli
Duarte Séllos (Belo Horizonte), Laís de Campos Vilas Boas (Campinas),
Lindalva Lima Ferreira dos Santos (Norte do Ceará), Lisley Karla Brandão
Santos (Centro América), Maria Aparecida de Almeida Ferreira (Vale do
Tibagi), Maria Elza dos Santos Pereira (Central de Brasília), Neide Maria do
Nascimento Silva (Garanhuns), Neuzi

Gonçalves do Nascimento

(Meridional), Ninieth Calland Serra de Almeida (Piauí), Paula Bianchi
Romer (Norte Paulistano), Sueli Rodrigues de Moura Ribeiro (Acre). Essa
foi Denominada Comissão 1, cuja coordenadora foi a Edvania Pimentel e a
relatora Paula Romer. A Comissão 2 foi coordenada pela Ernestina e a
relatora foi Loide Cavalcante, cujos membros foram: Ana Lúcia Bertolo
(Tropica), Débora Betânia Pereira de Almeida Amorim (Oeste da Bahia),
Dulcinéia da Cunha Santos (Integração Catarinense), Elba Coelho
Gonçalves (Norte de Minas), Ernestina Rosa Pereira Paiva (Piratininga),
Lidianita Matos da Silva Pereira (Chapada Diamantina), Loide Cavalcante
de Oliveira (Guanabara), Lucila Rosela Porfírio (Limeira), Maria Gilvanete
de Assis Alencar (Sesquicentenário), Maria José Luna dos Santos da Silva
(Maranhão), Marlene Barreto Leandro Braga (Mojiana), Marta Ferreira dos
Santos (Taguatinga), Neira Ferreira Chaves (Brasil Central), Olindina
Almeida Gama da Costa (Tocantins), Rosângela Lougue Scheidegger
(Espírito Santo/Rio Janeiro), Sirlei Regina Diniz Mesquita (Noroeste do
Brasil), Silvia Cristina Ribeiro de Castro (Curitiba), Sueli Alves de Almeida
Boechat (Rio Doce), Tânia da Silva Portela (Carioca). O Conteúdo do
parecer foi unificado ficando, após apresentação do plenário, com as devidas
aprovações, modificações e retiradas de texto:
“Pois dele,

por ele e para

ele

são

todas

as

coisas.

A ele seja a glória para sempre. Amém” Rm 11:36.
Esta Comissão de Planos e Metas manifesta a gratidão a Deus pela
possibilidade de poder ter se reunido e discutido assuntos importantes para o
Reino e para o crescimento e fortalecimento de nossas SAFs através dos
projetos de nossa Confederação Nacional das SAFs. Deste modo, cheias de
gratidão, louvamos ao nosso amado Jesus pelo privilégio de servi-lo através
dessa comissão.
As propostas seguem abaixo na dependência e em submissão à vontade
de nosso Deus.

PARECER DA COMISSÃO
1- 📍REUNIÃO DE ORAÇÃO DA MADRUGADA - Sugerimos que:
Reunião de Oração da Madrugada seja mantida para o próximo quadriênio.
2 - 📍Observando já uma amenização dos isolamentos vividos durante a
pandemia possibilitando a oferta de reuniões presenciais em nossas regiões
e também o fato de que as auxiliadoras aprenderam a usar os recursos
tecnológicos em suas atividades, solicitamos à CNSAFs que na elaboração
da programação para o próximo quadriênio, considere uma dosagem melhor
em suas atividades online que neste período foram ricas e de grande
aprendizagem, mas também bastante volumosas ocasionando choques de
atividades e será um modo de também fortalecer as SAFs em seus trabalhos
locais.
3 - 📍Sugerimos que seja repensada a questão da autonomia das Presidentes
das Confederações Sinodais, uma vez que com a formação dos grupos, todas
as informações são encaminhadas, em grande parte replicadas em todos os
grupos e muitas vezes as presidentes nem têm a oportunidade de trazer os
assuntos à sua executiva e já se tornaram conhecidos de todos (inclusive nas
SAFs locais) por outras vias de comunicação. Que os grupos de whatsApp
sejam fechados, permitindo que apenas que o administrador poste as
mensagens.
4 - 📍 Proposta para a criação de um espaço em nossa SAF em Revista
destinado a artigos, experiências válidas de SAFs e sugestões para ensinar as
mulheres das SAFs a conhecerem a realidade atual e trabalharem com as
mulheres mais jovens e as adolescentes, visando uma maior harmonia e
aproximação das irmãs das novas gerações para um maior engajamento na
SAF e numa interação sadia com as irmãs da SAF.
5 - 📍 Buscando possibilitar uma maior participação de mulheres nos
eventos promovidos presencialmente pela CNSAFs (Encontro da Mulher
Presbiteriana, Encontros Regionais, Congressos, Encontro de Pastores,
Evangelistas, Presbíteros e Seminaristas e suas respectivas esposas e outros),
sugerimos que se estude a possibilidade de diminuir o custo dos eventos,
podendo, como sugestão, reduzir a quantidade de minicursos oferecidos,
reduzindo dessa forma os gastos que são embutidos nas taxas de inscrição

(salas extras, equipamentos multimídia, hospedagem com muitos
palestrantes, etc.) podendo o plenário permanecer junto, para
Assistir as palestras e assim possibilitar a participação de todas nas
programações; dessa forma, manteremos uma programação de alta qualidade
como sempre temos tido e também oportunizaremos custos mais acessíveis
favorecendo a inscrição de muitas irmãs que por questão financeira, acabam
sendo tolhidas de participar como desejariam.

6 - 📍 Propomos que as eleições feitas nos Congressos da CNSAFs
permaneçam de forma eletrônica no plenário presencial, um recurso que a
IPB já possui e é usado com eficiência no congresso de outras
Confederações.
7 - 📍 Propomos que o Projeto Sinodal Amiga tenha continuidade no
próximo quadriênio pois tivemos oportunidade de nos aproximarmos de
várias irmãs de outras Sinodais no Brasil.
8 - 📍 Propomos que o Projeto Natal Missionário se torne permanente.
9 – 📍 Propomos que haja, além da assinatura impressa da SAF em Revista,
também a assinatura digital.
10 - 📍 Sugerimos à diretoria da CNSAFs que realize mais viagens
missionárias em lugares carentes do Brasil, visando promover ação social e
evangelismo.
11 - 📍 Propomos que o Projeto “Rádio SAF” tenha continuidade visto que
esse excelente meio de comunicação tem sido refrigério para nossa alma,
além de abençoar pessoas dentro e fora do Brasil.

Eleição e Posse da diretoria para o quadriênio
2022-2026
A dinâmica das eleições on-line, através da plataforma Webex,
ocorreu de maneira tranquila e ordeira, onde o primeiro momento aconteceu
a eleição para Presidente, e em seguida na sequencia alfabética, das regiões,
aconteceu a eleição das vices-Presentes, cada uma em uma plataforma, com

seu link específico. Em seguida, numa outra plataforma as delegadas foram
para a eleição da Secretária Executiva, Primeira e segunda secretária e
Tesoureira. É encerrada as votações que foi presidida pela Secretária
Nacional, Niracy e com apoio técnico para operar na plataforma o Analista
de Sistema WEB da SE-SC/IPB – Coordenador das Atividades, Sr. Rodrigo
Wagner Araújo. Diretoria para o Quadriênio 2022-2026:
Presidente: Ana Maria Prado
Vice-Presidente Centro-Oeste: Joana Lima de Almeida Rodrigues
Vice-Presidente Nordeste: Maria Ribeiro da Silva Moutinho
Vice-Presidente Norte: Ana Maria Menezes
Vice-Presidente Sudeste Norte: Adriana Maia Ferreira da Silva
Vice-Presidente Sudeste Sul: Liliana Souza da Silva Silveira
Vice-presidente Sul: Leila Judite dos Santos Reis
Secretária Executiva: Sudonita Taveira Alvarenga Wing
Primeira Secretária: Maria Aparecida Fernandes Viana Cunha
Segunda Secretária: Célia Concessa dos Santos Montemor
Tesoureira: Quitéria Soares Bazílio de Oliveira
A posse foi realizada pela Secretária Nacional, Niracy Bueno, por
ocasião da devocional de encerramento.

Indicação da Secretária Nacional
Será encaminhamos a XL Reunião Ordinária do SC/IPB, para análise,
a indicação da Secretaria Nacional para o Trabalho Feminino, conforme
resultado obtido através de votação, onde os três nomes mais votados foram:
Eloisa Helena Chagas Martins Alves – 218 votos
Teresinha Moraes Santana – 120 votos
Luciene Emerick de Freitas Borges da Costa – 42 votos.

Próximo Congresso Nacional – CNSAFs
Após consulta ao plenário, através da apresentação de dois
documentos recebidos, para hospedagem do XX Congresso Nacional, sendo
o primeiro documento recebido 01/2022, de 01/02/2022, enviado pela
Região Centro-Oeste, na pessoa da Vice-Presidente Joana Lima em
concordância com todas as Presidentes Sinodais da região e o segundo
recebido 06/2022, em 26/03/2022, na pessoa da Presidente da Sinodal Leste
Fluminense, Eloisa Helena Chagas Monteiro Alves e endossado pelas
Presidentes das Sinodais: Central Espiritossantense, Oeste Fluminense, Rio
de Janeiro, Minas/Espírito Santo e Leste de Minas, é feita votação e fica
decidido que será na região Centro Oeste, na cidade de Brasília.

Agradecimento
A Deus que abençoou de sobremaneira todos os atos deste congresso
on-line e que usou de bondade com todos os envolvidos de forma direta e
indireta com o XIX Congresso Nacional - CNSAFS. A ELE toda honra,
louvor e adoração.
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