
 IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS SAFs 

Quadriênio 2022-2026 

“Orai sem cessar” I Ts 5.17 

  

A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA 

07 de junho de 2022 

Mês dos Pastores Jubilados e Viúvas de Pastores 
  

Tema: Orar e perseverar na oração   
 

“Esperei com paciência no SENHOR, e ele se inclinou para mim, e ouviu o 

meu clamor..”   Sl 40.1 

 

Terminou às 05h56min, mais uma Reunião de Oração da SAF, por 

plataforma on-line. Louvado seja Deus por este momento precioso, de 

incontável alegria e a preciosa presença de aproximadamente 198 

participantes (inclusive com os que entraram e saíram possivelmente com a 

queda do sinal da internet). 

Estiveram presentes nesta madrugada: Reverendos, Secretários 

Presbiteriais/Sinodais das SAFs, Presbíteros, Diáconos, Seminaristas, 

Missionários, integrantes da CNSAFs em quadriênios anteriores. 

Tivemos como em todas as madrugadas, reflexão baseada no texto 

bíblico de Salmo 40.1-5, pelo Rev. Arivelton Peisini (Sínodo Costa do Sol), 

cuja abordagem foi “Direção correta em quem confiar; Davi aprendeu 

esperar em Deus; esperar, confiar e aguardar com paciência no SENHOR; a 

nossa rocha é Jesus em quem podemos confiar; Deus põe nos lábios um novo 

cântico; devemos reconhecer que as vitórias vêm da parte de Deus. Ora é 

depender totalmente de Deus. Louvado seja Deus”. Hinos e Cânticos 

Espirituais executados por vídeos diversos, vários testemunhos de bênçãos 

alcançadas, orações, recitação do Moto, Lema, Tema do Quadriênio, muita 

alegria na comunhão dos santos e na presença do Deus altíssimo. Os 



momentos de orações, separados por blocos (assuntos) distribuídos pelas 

Secretárias de Atividades da CNSAFs de Espiritualidade e a Causas da IPB e 

Locais e a Coordenação da Reunião pela Presidente da CNSAFs.  

Encerramos este momento de refrigério com oração e Benção Apostólica.  

Contamos com a presença de membros da Diretoria da CNSAFs, 

Secretarias de Atividades da CNSAFs e Secretária Nacional.   

Destacamos também a participação das queridas Presidentes Sinodais 

e outras amadas irmãs Presidentes de Federações, SAFs e muitas outras 

queridas servas preciosas do Senhor Jesus, tanto no Brasil como no exterior.  

Muitos pedidos de orações, inclusive por muitos missionários!!!! 

Tivemos orações de intercessão realizadas por irmãos presentes na 

plataforma: Oração individual (Eu e minha vida), Momento ANA, 

Intervenção de Deus na tempestade do Corona vírus, Missões, Instituições de 

Assistência Social, Pedidos dos pregadores da madrugada, Ponte Social – 

Santa luz/Piauí, Assuntos da CNSAFs, pelo pregador, oração e benção. 

O momento preparatório iniciou e terminou com oração. Foi feita uma 

leitura e comentário do devocionário “Dia a dia com Spurgeon”, cuja medição 

foi referente, “Vive”, baseado em Ez 16.6. 

Foram homenageados, em nome da CNSAFs, por ocasião de seu 

aniversário, Presidentes das Sinodais, participantes presentes na plataforma, 

SAFs, Federações, Sinodais e Igrejas, onde a Segunda Secretária da CNSAFs, 

manifestou e orou com gratidão pela vida e ministério dos mesmos.   

Houve também, no final, como no início da reunião, apresentação de 

vídeos e clips musicais. 

Louvado seja Deus, Grande é o Senhor.  Até amanhã, 4 horas, se Deus 

assim nos permitir.  


