
Assuntos importantes  
 

Da SAF à CNSAFs 



Agora, pois, permanecem a fé, 

a esperança e o amor, estes 

três; porém o maior destes 

é o amor. (1 Co 13:13) 

 



NOVAS CONFEDERAÇÕES SINODAIS 

NOVAS SINODAIS - 04 

 - Sinodal Nova Iguaçu – Saiu da Oeste 

Fluminense 

 - Sinodal Marco Zero Amapá – Saiu da Sinodal 

Setentrional 

 - Sinodal Bandeirantes – Saiu da Sinodal Central 

de Brasília 

 - Sinodal do Planalto – Saiu da Sinodal 

Taguatinga 

 



Treinando a liderança 

 TREINAMDO ON-LINE, TAMBÉM A LIDERANÇA 

NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA 

INTERNET E MÍDIAS (Dentro da programação 

desenvolvendo a liderança) 

  Power point 

 Canva 

 Planilha Word e Excel 

 Plataforma 

 Outras  

 

 

 



CAMPANHAS FINANCEIRAS 

Quadriênio 2018-2022 

 

“Cada um contribua segundo tiver proposto no 

coração, não com tristeza ou por necessidade; porque 

Deus ama a quem dá com alegria”. (2 Co 9.7) 

QUATRO CAMPANHAS 

 



Campanhas 

Financeiras 

CNSAFs 

Fonte  Destinação  

1 - PROJETO 

“NATAL 

MISSIONÁRIO” 

  

OFERTA DO CORAÇÃO, de 

janeiro a dezembro, e 

incluindo as ofertas advindas 

dos Cultos em Ações de 

Graças pelos 134, 135, 136 e 

137 anos da SAF em nível 

CNSAFs e Sinodais.  

  

Enviar para Missionário 

JMN, PMC, APMT 

(incluindo os 

Missionários da IPB da 

Missão Caiuá) 

cadastrados 

oficialmente pelas 

Instituições. 



Campanhas 

Financeiras 

CNSAFs 

Fonte  Destinação  

II - Oferta 

missionária 

especial e 

entrega de 

bíblias 

  

Retirada no Encontro da 

mulher presbiteriana   

Utilizadas nas visitas 

aos Campos 

Missionários da JMN e 

da APMT (Incluindo os 

missionários da IPB na 

Missão Caiuá), assim 

como nos Encontros 

Regionais e Nacional 

da JMN ou da APMT. 

Quando a CNSAFs for 

visitar esses Campos 

da JMN ou da APMT 



Campanhas 

Financeiras 

CNSAFs 

Fonte  Destinação  

III - Oferta 

missionária 

especial e 

entrega de 

bíblias   

Nos Encontros Regionais da 

CNSAFs 

A entrega será a uma 

(ou mais de uma, 

desde que acordada 

antecipadamente) 

obra social/missionária 

relevante à época na 

Região onde for 

realizado o Encontros 

Regional da CNSAFs. 



Campanhas 

Financeiras 

CNSAFs 

Fonte  Destinação  

IV - Oferta 

missionária 

especial e 

entrega de 

bíblias  

  

No CONGRESSO NACIONAL Uma obra 

social/missionária 

relevante à época em 

cada Região e 

considerando que a 

Região Sudeste tem 

dois polos, então serão 

6 (seis) destinações. 



CAMPANHAS FINANCEIRAS 

Quadriênio 2022-2026 

 

“Cada um contribua segundo tiver proposto no 

coração, não com tristeza ou por necessidade; porque 

Deus ama a quem dá com alegria”. (2 Co 9.7) 

DUAS CAMPANHAS 

 



Campanhas 

Financeiras 

CNSAFs 

Fonte  Destinação  

1 - PROJETO 

“NATAL 

MISSIONÁRIO” 

  

As ofertas são voluntárias, 

provenientes dos corações 

das irmãs da Igreja 

Presbiteriana do Brasil em 

todo o País. Corações 

tocados pelo Senhor para 

contribuir com sua obra 

missionária realizada pela 

JMN, APMT, inclusive a 

Missão Caiuá, e pelo PMC 

com os plantadores de 

Igreja.  

  

Enviar para Missionário 

JMN, PMC, APMT 

(incluindo os 

Missionários da IPB da 

Missão Caiuá) 

cadastrados 

oficialmente pelas 

Instituições. 



Campanhas 

Financeiras CNSAFs 

Fonte  Destinação  

II - PROJETO 

“CUIDANDO DE 

QUEM MUITO FEZ” 

  

Oferta missionária especial e 

entrega de Bíblias no: 

- Encontro da Mulher 

Presbiteriana 

- Encontros Regionais da 

CNSAFs 

- Nas comemorações do 

aniversário da SAF Nacional  

-  No Congresso Nacional.  

Ofertas para: 

Pastores jubilados (230) e 

viúvas de pastores (154) 

Bíblias para: 

Campos Missionários da 

JMN, quando das viagens 

missionárias ou nos 

Encontros Regionais da 

JMN. 



PASTORES JUBILADOS E VIÚVAS DE 

PASTORES 

 



PROJETO “CUIDANDO DE QUEM MUITO FEZ” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTORES JUBILADOS E VIÚVAS DE PASTORES 
 



PROJETO “CUIDANDO DE QUEM MUITO FEZ” 

DESTINAÇÃO  das OFERTAS 

 As ofertas serão para acudir os pastores 

jubilados e as viúvas de pastores, em situação 

de extrema necessidade, a depender do 

valor, no todo ou em parte. Cada caso, será 

um caso a ser analisado, inclusive com o apoio 

da Presidente da Sinodal, para averiguar a real 

situação. 



CONGRESSOS BIENAIS - 2023 e 2025 

REDIRECIONAMENTO DE DATAS COM MUITAS 

BIENAIS 

  Orientamos as irmãs Presidentes das Sinodais, 

que se for possível, ao constar que muitas Bienais 

estarão acontecendo na sua data escolhida, 

redirecionem suas datas, por conta da quantidade 

de Bienais marcadas na mesma data, com a 

finalidade de acompanharmos melhor as queridas 

irmãs. 

   

   

 



SAF EM REVISTA 

 Vai haver um acréscimo de valor, pois o papel está 

muito caro, e já estão há vários anos sem um aumento 

que seja adequado. 

 A CEP fez uma campanha de seis meses para aumentar 

o número de assinaturas. Vão presentear em 5 níveis, 

da Promotora da SAF em Revista, as Presidentes, SAF, 

Federação e Sinodal (já estão enviando para as SAFs, os 

folders e SAFs em Revista para entregar a quem fizer a 

assinatura) 



Todas Juntas 

 



SAF EM REVISTA  & CEP  

 A CEP vai oferecer também a versão eletrônica, mas terá um 

preço para a assinatura. Formato E-BOOK 

 A CEP está contemplando a possibilidade de incluir a CNSAFs num 

Projeto de arquivo eletrônico que a IPB está planejando, na 

responsabilidade do Reverendo Alderi Matos. Devemos aguardar 

com paciência, porque não é algo fácil e ágil. 

 A CEP está presenteando as participantes da Reunião Executiva: 

bolsa, bloco, caneta e dois livros que escolhemos para presentear 

as Presidentes Sinodais, Diretoria, Secretárias de Atividades e 

Secretária Nacional. 



ENCONTROS REGIONAIS EM 2024 

 Planejamento, coordenação e execução por conta das Vice-

Presidentes CNSAFs das Regiões, com a supervisão da 

Presidente da CNSAFs  

 Os Encontros Regionais devem oferecer na categoria 

“Treinamento”, um conjunto de treinamentos específicos 

dentro do TF que vise beneficiar e fortalecer o aprendizado 

sobre “Fazer SAF com Excelência e Maestria”, com temas de 

aprendizagem iguais para todos os Encontros Regionais. 

 PRESENCIAIS E ON-LINE 

 Todos os Encontros Regionais serão presenciais e ao mesmo 

tempo, on-line para que possamos atender ao maior 

número possível de irmãs em todo o país. 



SAFs CENTENÁRIAS 

Enviar datas para a Presidente da 

CNSAFs, a fim de que veja a possibilidade 

de participar das comemorações, junto 

às Vice-Presidentes, transformando numa 

visita a Sinodal e atendendo a 

expectativa da SAF centenária. 



SEMPRE TRABALHAR NO ÂMBITO DAS 

SINODAIS 

 O Tema 

 O Moto 

O Lema 

O Hino Oficial da SAF 

O Hino Oficial do Quadriênio. 



SEMPRE EXPOR NO ÂMBITO DAS SINODAIS 

 - Expor a importância do cuidado com pastores 

jubilados, viúvas de pastores, seminarista 

(Secretária de Causas Locais e da IPB) 

 - Expor a importância do Natal Missionário 

(Secretária de Evangelização e Missões e 

Tesouraria) 

 - Expor a importância da entrega da 

Contribuição Anual (Tesoureira com 
especialidade, mas é tarefa de todas) 



SEMPRE EXPOR NO ÂMBITO DAS SINODAIS 

 - Expor a importância da leitura bíblica, da 

oração 24 hs por dia e da oração na madrugada, 

A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA (Secretaria 

de Espiritualidade) 

 - Expor o cuidado com a misericórdia mesmo 

diante das limitações (Secretaria de Assistência 

Social) 

 - Expor as formas de comunicação e os cuidados 

(Secretárias de Comunicação – 2) 
   



HOMENAGEM A QUEM MUITO FEZ E A QUEM MUITO 

FAZ 

 Incentivamos as amadas irmãs a fazerem relatos 

sobre a contribuição e vida de serviços que as nossas 

irmãs líderes implementaram a favor da causa do 

Nosso Senhor Jesus Cristo no decorrer dos anos de 

sua preciosa vida, no âmbito do Trabalho Feminino na 

nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, seja na SAF 

e/ou na Federação e/ou na Sinodal e/ou na 

Confederação Nacional das SAFs. 

   



HOMENAGEM A QUEM MUITO FEZ 

 

 A CNSAFs criou um espaço no site da SAF 

para publicar esses relatos e fotos. Tem 

logomarcas para os dois tipos de 

homenagem. 

 Envie a história resumida da vida de 

serviços dessas preciosas irmãs que servem a 

Cristo na jurisdição de suas SAFs, Federações 

e Sinodais.  Enviem para a Secretária 

Executiva CNSAFs  

   



Agora, pois, permanecem 

a fé, a esperança e o 

amor, estes três; porém o 

maior destes é o 

amor. (1 Co 13:13) 

 

Ana Maria Prado  

Presidente CNSAFs  

Quadriênio 2022-2026 


