
 

 



 

Boletim da I Reunião da Comissão Executiva 
    

Palavras da Presidente Ana Maria Prado      

 

“Nossa gratidão: ‘Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, 

estes três: porém, o maior destes é o amor. ’ (I Co13.13).  

Minha querida irmã, companheira das caminhadas nos caminhos e no 

serviço do Senhor, vivenciadas com muito carinho, temor e amor ao Nosso Deus, 

na SAF. 

Desejamos a você um excelente quadriênio, recheado de alegrias, 

conhecimentos, crescimento em direção a Cristo, fé e sabedoria. 

Todas nós da CNSAFs, pensamos em você e oramos por você, seus 

queridos e seu ministério, todos os dias. 

Queremos expressar, embora de forma singela, o quanto a amamos e 

desejamos que continue a ser, uma mulher virtuosa no plano de Deus: uma 

auxiliadora idônea, guardiã das fontes, uma joia preciosa da coroa, uma das 

mulheres mais ricas de sua cidade, uma princesa parecida com Jesus. ‘Vede 

que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos 

de Deus; ’ (I Jo 3.1). Nosso Abracinho com muito amor fraterno, em nome de 

todas que fazem a CNSAFs”. 

Ana Maria Prado 

  

No dia sete do mês de julho de 2022, às 16h10min, concretiza a 

expectativa de tantos dias. Foi iniciada a tão sonhada e aguardada REUNIÃO 

DA COMISSÃO EXECUTIVA DA CNSAFs, desta feita, a primeira reunião da 

Comissão Executiva do quadriênio 2022-2026, que aconteceu na sala de reunião 

do Hotel Laguna Plaza, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF. Presentes a Diretoria 

da CNSAFs: Presidente, Ana Maria Prado; Vice-Presidente da Região Centro 

Oeste, Joana Lima de Almeida Rodrigues; Vice-Presidente da Região Norte, Ana 

Maria de Oliveira Menezes; Vice-Presidente da Região Sudeste Norte, Adriana 

Maia Ferreira da Silva; Vice-Presidente da Região Sudeste Sul, Liliana Souza da 

Silva Silveira; Vice-Presidente da Região 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. Ausente 



 

apenas a Vice-Presidente da Região Nordeste, Maria Ribeiro da Silva Moutinho, 

por motivo de doença na família; contamos também com a presença da 

Secretária Nacional do Trabalho Feminino, Niracy Henriques Bueno e das 

Secretárias de Atividades: Assistência Social, Walda Carneiro de Oliveira 

Carvalho; Causas da IPB e Causas Locais, Noaci Madalena Cunha Loula; 

Comunicação para Mídia de Redes Sociais, Ada Cunha Xavier do Carmo; 

Espiritualidade, Lenir Borges Barcelos Ribeiro; Estatística, Darice de Souza e 

Silva; Evangelização, Glecy Moreira de Andrade; Missões, Alessandra Pereira 

da Silva Chagas; ausentes: Secretária de Comunicação para SAF em Revista: 

Miriam Gomes da Silva (compromisso de cunho pessoal, previamente 

agendado) e Secretária de  Música: Diná Raquel Daudt da Costa (motivo de 

doença). Tivemos a representação de 87 Confederações Sinodais, seja na 

pessoa da presidente ou representante legal e ausente apenas a Sinodal Acre, 

por motivo de enfermidade de sua Presidente e contamos com a presença de 24 

Secretários Sinodais. Informamos que os motivos de ausências por doenças 

ocorridas, aconteceram justamente na véspera da reunião.  

No culto de abertura estavam presentes, trazendo alegria, pastores 

representantes da região: Rev. Ricardo de Oliveira Santana (Presidente do 

Sínodo Taguatinga; Rev. Sijisberto Queiroga da Costa (Presidente do Sínodo 

Bandeirantes), Rev. Baltazar Lopes Fernandes (Presidente do Sínodo do 

Planalto) acompanhado da sua esposa, Sra. Geismalli Lopes Fernandes; Rev. 

Helder Teixeira Melo (Sínodo Brasília).  

 

Momentos especiais de Abertura da Reunião:     

 
 

1. Tivemos com muito entusiasmo e submissão ao Deus Todo Poderoso 

a saudação da Presidente Ana Maria Prado, da Vice-Presidente 

Centro Oeste, Joana Lima (hospedeira) e da Secretária Nacional, 

Niracy Bueno que faz a saudação em nome do Supremo Concílio da 

IPB. 

2.  Como bons cidadãos e amamos nossa Pátria, tivemos o Momento 

Cívico, cantando solenemente o Hino Nacional Brasileiro. 

3. Culto de Louvor e Gratidão a Deus, cujo tema “Orai sem cessar”. 

Dirigentes: Vice-Presidente Centro-Oeste, Joana Lima e a Secretária 



 

de Espiritualidade, Lenir Ribeiro, que constou de: Prelúdio, Chamada 

à Adoração, orações, hinos congregacionais, litania, com a 

participação da dirigente, Presidentes Sinodais, Secretários(as) 

Sinodais e do plenário; participação especial do Cantor Paulo Gomes. 

A mensagem veio da parte do Rev. Wulmar Lopes Vaz (Presidente do 

Sínodo Central Brasília), cujo tema foi “Orar Sem Cessar”, baseado 

em Colossenses 4:2-6; encerramento desse momento especial de 

abertura com o Moto cantado; oração final e benção apostólica, pelo 

pregador da tarde. 

 

Lançamento do Tema para o quadriênio de 2022 a 2026    

 

A Presidente Ana Maria, fez o lançamento do Tema do Quadriênio: 

“Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o 

maior destes é o amor” (1 Co 13:13). Foi com grande expectativa e alegria que 

o tema foi anunciado e o mesmo, aguardado e recebido pelo plenário.  

Como vivemos um novo momento de situações hibridas, o tema foi 

lançado tanto presencial quanto virtualmente com transmissão pelo YouTube. A 

Presidente Ana Maria anunciou o Tema, subtemas, objetivo do tema, e 

esclarecimentos para uma melhor compreensão do mesmo. O plenário tinha em 

mãos, em forma de revista, todo o conteúdo apresentado, com detalhes, 

referências bíblicas, textos escritos por escritores evangélicos referentes ao 

tema, sugestões de livros, hinos,  filmes sobre o assunto; como também o celular 

para acompanhar o vídeo gravado, que foi colocado no ar, via YouTube. 

 A CNSAFs, através da COL, faz a entrega do material para a reunião 

contendo uma bolsa em forma de mochila, com caderno da programação e 

devocionais, apostilas contendo os projetos das Secretárias de Atividades e 

cadernos sobre o tema lançado, 4 livros (dois doados pela Casa Editora Cristã e 

dois como mimos da CNSAFs, cujo conteúdo relacionado com o atual tema), 

folder, banner, pasta ofício contendo bloco e canetas também doados pela CEC.  

Este momento foi bastante alegre, com os presentes mostrando satisfação e 

gratidão em receber o material. E os mimos. 

 



 

Devocionais    

 

1. Os exercícios devocionais ocorreram em todo início das atividades, 

ou seja, pela manhã, à tarde, e a noite, onde ocorria momentos de 

oração, louvor e adoração, com reflexão das Escrituras Sagradas 

(manhã e noite). Todas dirigidas pela Secretária de Espiritualidade 

Lenir Ribeiro, acompanhada pelo Cantor Paulo Gomes.  

2. Momento ANA – em todas devocionais aconteceu esse momento tão 

especial para todos, tendo em mente o texto das Escrituras Sagradas, 

“Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias; derrama, como 

água, o coração perante o Senhor; levanta a ele as mãos, pela vida de 

teus filhinhos ...” Lm 2: 19; oração de consagração, em duplas. 

3. As meditações das devocionais foram realizadas pelos Secretários 

Sinodais convidados e baseadas nos subtemas do quadriênio anterior.   

A)  Rev. Odmir Dias de Souza (Secretário Sinodal Norte Paulistano). 

Tema: “Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de 

joelhos e jejuando por sua vida, buscando uma intimidade com Deus 

e uma vida piedosa aos pés do Nosso Salvador e Senhor Jesus 

Cristo”. Meditação baseado em Mt 6: 9-10;  

B) Rev. Isaias de Souza Araújo (Secretário Sinodal Brasília). Tema: 

“Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, orando de joelhos 

e jejuando pelos que sofrem, os cansados e doentes, os enlutados e 

oprimidos, os discriminados, injustiçados, e menos favorecidos, 

exercitando sobre os mesmos as ações de misericórdia”. Meditação 

baseado em At 2: 42-47;  

C) Rev. Adenildo Almeida Rocha (Secretário Sinodal Noroeste da 

Bahia); Tema: “Orai sem cessar, como oraria Jesus, intercedendo, 

orando de joelhos e jejuando pelos Campos Missionários, nos 

associando aos missionários, para auxiliar a IPB nos Projetos de 

Pregação do Evangelho no Brasil e no Mundo”. Meditação baseado 

em 1 Co 16: 8-9. 

 D) Rev. Nicanor Perrut Corrêa (Secretário Sinodal Integração 

Catarinense). Tema: “Orai sem cessar, como oraria Jesus, 

intercedendo, orando de joelhos e jejuando pela Igreja Presbiteriana 

do Brasil, Concílios, Instituições, Sociedades Internas, pastores, 

missionários, obreiros, evangelistas e suas famílias, a fim de que 

continuem firmes e fiéis a Palavra do Senhor e a sua vocação 



 

missionária dentro da grande Obra na Grande Comissão na Igreja 

Presbiteriana do Brasil”. Meditação baseado em 1 Ts 5: 17. 

 

 

Plenário        

  

O Desenvolvimento de toda pauta foi conduzido de forma sábia, prudente, 

sensata e com muita desenvoltura e alegria pela Presidente Ana Maria. 

Ocorrendo a chamada pela Secretária Executiva Sudonita Wing e com leitura da 

Ata, pela Primeira Secretária, Maria Cunha, por partes, em períodos, facilitando 

a leitura e a compreensão por parte do plenário. 

 

Presidente Sinodal Presente ou Representante Legal 

 

 
  

Presentes nesta reunião, representando suas sinodais as seguintes 

presidentes ou as representantes das Sinodais, cujas presidentes fazem parte 

da Comissão da Executiva, seja membro da Diretoria ou Secretária de 

Atividades; e as representantes das Sinodais, cujas presidentes não 

compareceram por motivos vários. São elas:   

Centro-Oeste:  Adalia Maria da Silva Pains (Vice-Presidente), Neira Ferreira 

Chaves, Romilda Júlia de Aquino Maia (Secretária Executiva), Magaly Ribeiro de 

Sousa, Maria Elza dos Santos Pereira, Lisley Karla Brandão Santos, Luciene 

Emerick Freitas Borges da Costa, Tereza de Souza Nobre, Edna Matos de 

Souza, Elsa Corrêa da Silveira Souza (Secretária Espiritualidade), Marta Ferreira 

dos Santos, Olindina Almeida Gama da Costa, Moabe Rosa Silva Cordeiro. 

Nordeste: Maria de Lourdes Macário Ferreira, Maria Lúcia Araújo do 

Nascimento, Elisa Marcia Moraes Dias dos Santos, Maria Lúcia de Alencar 

Sarmento, Valéria Cecília Pedrosa Nogueira do Carmo, Maria Lúcia Barbosa 

Assis, Maria das Dores do Egito Silva, Elaíne Cardoso Flores de Jesus (Vice-

Presidente), Lidianita Matos da Silva Pereira, Neide Maria do Nascimento Silva, 

Maria José Luna dos Santos da Silva, Lindalva Lima Ferreira dos Santos, Lécia 

Brandão Neiva Rocha (Secretária Executiva), Débora Betânia Pereira de 

Almeida Amorim, Sumaia Queiroga da Costa Diniz (Vice-Presidente), Adalgisa 



 

Paiva do Nascimento, Ninieth Calland Serra de Almeida, Kueila Pimentel de 

Medeiros, Célia Regina de Moraes Souza, Sandra Lúcia Viana da Costa (Vice-

Presidente), Seara da Silva Oliveira de Almeida. 

Norte: Sueli Rodrigues de Moura Ribeiro, Ada Rúbia Silvia de Medeiros (vice-

Presidente), Sirlei Regina Diniz Mesquita, Elizete de Souza Borges, Ana Lúcia 

Bertolo. 

Sudeste Norte: Neuzeli Rodrigues do Nascimento Marne, Tânia da Silva 

Portela, Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti (Tesoureira), Carmen Lúcia 

Cavalcanti Simas, Edvania Andrade Pimentel Chaves, Rosângela Lougue 

Scheidegger, Loide Cavalcante de Oliveira, Eloisa Helena Chagas Monteiro 

Alves, Vivian Emerich de Azevedo Rodrigues, Ení Ferreira Brito, Elaines Mendes 

da Silva, Sirlene de Faria Carvalho, Delizete Dutra Muguet, Vera Maria Santos 

Dias, Sandra Noronha (Vice-Presidente), Sueli Alves de Almeida Boechat, 

Aluzimar Soares Machado, Rosana Alves Leonardi, Luciléia Aguero Damasceno 

Torres, Leila Marina de Souza. 

Sudeste Sul: Érica Rejane Ribeiro Abrahão, Glaucimar Rickli Duarte Séllos, Laís 

de Campos Vilas Boas, Ivanilde Araújo Raphael, Márcia Regina Silva, Lucila 

Rosela Porfírio, Silvia Helena Simone Vassão, Andreia Aparecida Corrêa da 

Fonseca, Marlene Barreto Leandro Braga, Elba Coelho Gonçalves, Paula 

Bianchi Romer, Maria Aparecida Martins Silveira,  Marcilene Rosa de Castro 

Ribeiro, Silvia Batista de Castro Garcia, Reny Rodrigues Costa, Maria Aparecida 

de Oliveira Moraes, Ernestina Rosa Pereira Paiva, Marli Borges Chaves (Vice-

Presidente), Dorcas Rodrigues de Campos Reis (Vice-Presidente), Sílvia Helena 

Fernandes Angêlla, Elisabete Martins Riêra de Oliveira, Eliene Santos Souza 

Gomes, Rosaura Naves de Luces Fortes. 

Sul: Silvia Cristina Ribeiro de Castro, Dulcineia da Cunha Santos, Neuzi 

Gonçalves do Nascimento Rogenski, Ligimar Noemi Vieira Souza, Repres.: 

Cristiane Ferreira Pires de Melo (Vice-Presidente.), Geni Augusta da Silva 

Lemos, Cynthia da Silva Rios Costa, Maria Aparecida de Almeida Ferreira. 

 

 

 

    Secretários Sinodais     

 

Contamos com a presença de 24 Secretários Sinodais, que aceitaram o 

convite para participar dessa reunião, por região temos: Região Nordeste (03): 

Rev. Ronaldo Pereira Gomes/Chapada Diamantina; Rev. Adenildo Almeida 

Rocha/Noroeste da Bahia; Rev. Lindomar Antônio Vieira/Oeste da Bahia. 

Região Norte (01): Izafira Maria Silva Araújo e Souza/Acre. Região Sudeste 



 

Norte (04): Eusa Marins Ramos Silva/Duque de Caxias; Rev. Walmir Castro de 

Oliveira/Guanabara; Rev. Ademir Amorim/Minas/ Espírito Santo; Iracema Maia 

Ferreira/ Rio de Janeiro. Região Sudeste Sul (06): Rev. Claudemir Luquiari/ 

Bauru; Rev. Eduardo Carvalho/Grande ABC; Rev. Gerson Braga Pereira/ 

Mojiana; Rev. Odmir Dias de Souza/Norte Paulistano; Rev. Elbert Costa Moreira 

Lopes/Paulistano; Rev. Joselmar Pereira Gomes/ Unido de São Paulo. Região 

Centro Oeste (06): Rev. Adiel Ferreira/Araguaia Tocantins; Rev. Isaías de 

Sousa Araújo/Brasília; Pb. Newton Tobias Pereira/Central de Brasília; Pb. 

Alcenair Nobre Costa/Mato Grosso do Sul; Rev. Ideval Ferreira da 

Costa/Planalto; Rev. Carlos Roberto de Araújo (Taguatinga). Região Sul (04): 

Rev. Nicanor Perrut Corrêa/Integração Catarinense; Pb. Alcenor 

Gomes/Meridional; Rev. Nilson Correia de Melo/Norte do Paraná; Rev. Altaneiro 

Gomes Ribeiro Filho/Meridional de Londrina. 

    

 

Palavra da Presidente da CNSAFs.   

 

Em vários momentos da reunião, a Presidente Ana Maria, apresentou 

orientações, ensinos, projetos e programas da CNSAFs, como vemos a seguir: 

 

A. Agenda da CNSAFs 2022-2026. 

 Retiro SAF on-line. 2023: 17 a 21 de fevereiro. 2024: 09 a 13 de 

fevereiro. 2025: 28 de fevereiro a 04 março. 2026: 13 a 17 de fevereiro.  

 Reunião da Comissão Executiva. 2022: 07 a 10 de julho. Região Centro 

Oeste-Brasília.  2023: 20 a 23 de abril. Região Nordeste.2024: 23 a 26 

maio. Região Sudeste Norte. 2025: 18 a 21 abril. Região Norte. 

  Especial “Mãe é Mãe”. 2022: 07 maio. 2023: 13 maio. 2024: 11 maio. 

2025: 10 maio.  

 Aniversário SAF Nacional.  2022: 05 novembro - 138 anos da SAF 

Nacional na Região Centro Oeste-Caldas Novas-GO. 2023: 11 de 

novembro - 139 anos da SAF Nacional na Região Sul.  2024: 09 de 

novembro - 140 anos da SAF Nacional na Região Nordeste-Recife.  

2025: 08 novembro – 141 anos da SAF Nacional na Região Sudeste Sul.  

 Especial de Natal SAF. 2022: 16 dezembro. 2023: 16 dezembro. 2024: 

14 dezembro. 2025: 20 dezembro. 

 



 

B. Preparando a Liderança.  

 

Encontros às segundas-feiras, à noite, online.  

As Vice-Presidentes pesquisarão nas Regiões quais assuntos deverão 

ser incluídos na fala da Presidente.  

1) Público: Presidente e Vice-Presidentes – (3ª segundas-feiras). 

ANO 2022. Datas: 18 de julho. 19 setembro. ANO 2023. Datas: 17 julho. 

18 setembro. ANO 2024. Datas: 15 julho. 16 setembro. ANO 2025. 

Datas: 21 julho. 15 setembro.  

2) Público: Presidente, Vice-Presidentes e Presidentes Sinodais – (2ª 

segundas-feiras). ANO 2022. Datas: 08 de agosto. 10 outubro. ANO 

2023. Datas: 14 agosto. 09 outubro. ANO 2024. Datas: 12 agosto. 14 

outubro. ANO 2025. Datas: 11 agosto. 13 outubro.   

3) Público: Presidentes, Vice-Presidentes e Presidentes e Vice-

Presidentes das SAFs, Federações e Sinodais - (últimas segundas-

feiras). Presenciais: Encontro da Mulher Presbiteriana e Encontros 

Regionais.  

  

C. Novas Confederações Sinodais (02).  

Sinodal Nova Iguaçu vinda da Oeste Fluminense. Sinodal do Planalto 

vinda da Sinodal Taguatinga. Aguardando a organização das Sinodais: Marco 

Zero Amapá/Sinodal Setentrional e Bandeirantes/Sinodal Central de Brasília.  

 

D. Treinamento on-line na utilização dos recursos da internet e mídias   

Dentro da programação desenvolvendo a liderança.  

 

E. Campanhas Financeiras:  

Projeto “Natal Missionário”. Oferta missionária especial e entrega de 

bíblias (Encontro da Mulher Presbiteriana, Encontros Regionais e Congresso 

Nacional). Projeto “Cuidando de quem muito fez”. Pastores Jubilados e Viúvas 

de Pastores.  

 

F. Congressos Bienais.  

A Presidente orientou 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 acompanhamento melhor, por 

parte da CNSAFs. 

 

 



 

G. SAF em Revista.  

 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). 

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

a assinatura. Formato E-BOOK. Será lançado na próxima Reunião Ordinária do 

Supremo Concílio. 

 

H.  Encontros Regionais em 2024. 

  Planejamento, coordenação e execução por conta das VicePresidentes 

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.  

Todos os Encontros Regionais serão híbridos, ou seja, presenciais e ao 

mesmo tempo, on-line para que possamos atender ao maior número possível de 

irmãs em todo o país 

 

I. 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 à Sinodal e atendendo a expectativa da SAF 

centenária.  

 

J. Sempre trabalhar no âmbito das Sinodais:  

1) O Tema, o Moto, o Lema, O Hino Oficial da SAF, Hino Oficial do 

Quadriênio;  

2) Expor a importância do cuidado com Pastores Jubilados, Viúvas de 

pastores, Seminaristas (Secretaria de Causas Locais e da IPB);  

3) Expor a importância do Natal Missionário (Secretaria de Evangelização 

e Missões e Tesouraria);  

4) Expor a importância da entrega da Contribuição Anual (Tesoureira com 

especialidade, mas é tarefa de todas);  

5) 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);  

6) Expor o cuidado com a misericórdia mesmo diante das limitações 

(Secretaria de Assistência Social);  



 

7) Expor as formas de comunicação e os cuidados (Secretaria de 

Comunicação). 

8) 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; Enviar 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 

 

Apresentação dos Projetos das Secretarias de Atividades  

                       
 

AS Secretárias de Atividades apresentaram seus projetos, utilizando 

slides e explanando com muita desenvoltura o conteúdo dos mesmos. Abaixo, 

em linhas gerais, temos uma pequena apresentação dos projetos que estão na 

integra na Apostila recebida por todas. 

A Presidente Ana Maria alerta sobre a importância de ter zelo em estudar 

detalhadamente cada Projeto das Secretarias constados na apostila e diz que:  

“Neste Quadriênio, trabalharemos se Deus quiser e pela sua graça, e na sua 

dependência, oferecendo às SAFs em todas as esferas do Trabalho feminino, Projetos 

para nove Secretarias de Atividades. Nossas irmãs nomeadas para tais serviços, oraram 

muito e se debruçaram para criar Projetos que estão focados na vivência do Tema do 

Quadriênio, que nortearão os quatro anos de serviço aos pés do Senhor, dentro da SAF, 

e tudo conforme é previsto no Guia das Sociedades Internas e no Guia do Trabalho 

Feminino, conforme a seguir”:  

 

A). Secretaria de Evangelização 

 Projeto: “Evangelizar: Ato de amor. Privilégio das eleitas”.  

Algumas Ações da Secretaria de Evangelização:  

a) Orar sem cessar pela evangelização no Brasil;  

b) Incentivar oração, jejum, mini vigílias e vigílias, pela evangelização no 

Brasil, orando por isso em todo último dia cada mês;  

c) Incentivar os “Avanços evangelísticos” ou “Impacto de Evangelização e 

Assistência Social”, em lugares estratégicos, nos arredores das Igrejas, 

Congregações e Pontos de Pregação, junto com as Secretarias de 

Espiritualidade e Assistência Social, com a finalidade de levar a Palavra de Deus 



 

a quem não conhece a Jesus, apoiar e auxiliar no fortalecimento do trabalho da 

IPB naquela localidade. Podendo também, promover “Ações solidárias” com a 

atuação de profissionais de diversas áreas de saúde;  

d) Ser uma testemunha de Jesus, falando da Salvação em Cristo, em 

todos os lugares e a todos que encontrar, aos nossos parentes, amigos e 

vizinhos...;  

e) Conhecer e auxiliar sua Igreja no Projeto “Minha Cidade para Cristo”.  

 

B) Secretaria de Espiritualidade.  

Projeto: “O Maior destes é o amor”.  

Este Projeto consiste em que “A Excelência do Amor” está na obra de 

Deus realizada por meio de Seu Filho Jesus Cristo na Cruz, em que deu a sua 

vida por nós, derramando seu precioso sangue para nos redimir dos pecados. A 

consistência do projeto, portanto, está em “amar a Deus sobre todas as coisas e 

ao próximo a si mesmo”, crescendo na comunhão com Deus, através do estudo 

da Palavra, mensagens bíblicas, palestras e vida de oração que nos levarão a 

crescer na graça e no conhecimento de nossos Senhor Jesus Cristo em Amor, 

conforme está escrito: “Aquele que não ama não conhece a Deus, pois, Deus é 

amor” (1Jo. 4: 8). 

 Desenvolvimento: A prática do amor.  

I. Projeto Ana. Sugestões para serem vivenciadas no Projeto ANA:  

a) Organizar vigília de oração; b) Fazer uma programação de oração com 

mães e filhos; c) Preparar uma tarde de testemunhos, com respostas de orações 

feitas pelas mães; d) Realizar passeata com faixas divulgando o Projeto; e) 

Organizar plantão em praças públicas para oração com mães não crentes; f) 

Realizar Dia D das Mães de Oração – um dia inteiro de oração; g) Momento a 

Sós com Deus; h) Relógio Regional de Oração; i) Grupos Especiais de Oração 

e jejum; j) Oração na Madrugada; l) Grupos de Mães de oração; m) Caderno de 

Oração.  

II. Vida de Estudo da Palavra de Deus. a) Devocionais Individuais; b) 

Cultos de Doutrina e Oração da Igreja; c) Sessões de Cinema; d) Clube de Livros; 

e) restaurando o Culto Doméstico; f) Guardando a Palavra no Coração; g) 

Gincanas Bíblicas; h) Escola Dominical. O Projeto “O Maior destes é o amor” tem 

por finalidade trabalhar o Tema e os subtemas do quadriênio de forma simples, 

porém, profunda, provocando em todas nós o deseja ardente de crescer em 

amor a Deus e ao próximo (Rm. 5: 8; 2 Co 5: 24). Convidamos nossas queridas 

presidentes das Sinodais a colocarem em prática este projeto, assim como 

nossas Federações e SAFs, para o fortalecimento do trabalho feminino da IPB, 

o crescimento espiritual e a edificação de nossas vidas, acima de tudo o louvor, 



 

honra e glória de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivendo por 

Cristo e em amor! 

 

C) Secretaria de Causas da IPB e Causas Locais. 

 

Projeto: “Amor que transborda”.  

Para viabilizar a sua execução é preciso Orar, Planejar e Agir.  

Objetivo: Desenvolver as atividades propostas transbordando do amor de 

Deus nos relacionamentos, no cuidado e na alegria, para alcançar as famílias, 

os irmãos em Cristo especialmente as mulheres da igreja, a liderança 

eclesiástica, as sociedades internas da IPB e a sociedade na qual a SAF está 

inserida, unidas no amor a Deus e uns para com os outros.  

Será desenvolvido em três áreas que envolvem todas as suas atribuições: 

a) Nos Relacionamentos; b) No Cuidado; c) Na Alegria.  

Como desenvolver as atividades da Secretaria de Causas Locais e da 

IPB?  

1. Secretárias de Causas da IPB e Causas Locais: dinâmicas, 

interessadas, curiosas, procurando e divulgando entre as sócias, assuntos de 

interesse dentro da secretaria, buscando crescer na fé, esperança e transbordar 

no amor. Sócias das SAFs: essencial na execução de tão grande obra, portanto 

precisa de orientação e instrução no que tem a realizar.  

2. Por Atribuições. Desenvolvendo com pequenos projetos.  

A) Amor que transborda no cuidado e na alegria para acolher em oração os 

seminaristas e os alunos dos institutos. a) divulgar informações sobre os 

seminários e institutos bíblicos (professores e alunos), promover campanhas, 

orações e comemorar os dias dedicados a eles.  

B) Amor que transborda nos relacionamentos e na alegria vivenciando as 

atividades das SAFs, especialmente com as Sócias; promover estudos sobre 

Manual Presbiteriano e sobre o Guia do Trabalho Feminino.  

 

D). Secretaria de Estatística.  

 

Projeto: “Pepitas de amor garimpam amorosas pepitas”.  

Objetivos gerais: a) Ampliar e Fortalecer as Atividades da Estatística; b) 

Focalizar sua visão nas suas atividades, realizando-as com muito amor e 

excelência, oferecendo-lhe o melhor; c) Consolidar e Aprimorar as atividades 

específicas já existentes, dando-lhes apenas nova roupagem para sua 

execução.  

Objetivos específicos: Sugerir e estimular as Sinodais na busca de 

estabelecer Estratégias que visem o desenvolvimento do trabalho na sua 



 

jurisdição: a) Realizar uma Comunicação Eficaz, usando os meios que estão à 

disposição de todos nós; b) Estratégia de um Relacionamento Vital: Laços 

Fraternos, tornando-os firmes e resistentes, a partir da Sinodal, suas Federações 

e destas para as SAFs. São destes “LAÇOS de AMOR” que surgem os 

verdadeiros ELOS; c) Estratégia da Inovação. Toda liderança tem suas 

habilidades. O essencial de suas atividades é que nada é alterado. Apenas, 

apresenta-o com aspecto moderno, atual e novo.  

Objetivos das Estratégias Propostas: a) aprimorar o trabalho; b) 

estabelecer metas.  

Realizar treinamentos, oficinas, acompanhando o desenvolvimento de 

cada esfera onde for realizado. a) CNSAFs: Realizar para as Sinodais, inclusive 

nos Encontros Regionais; b) Sinodais: Realizar para as Federações que pode 

ser acompanhada pela própria CNSAFs; c) Federações: Realizar para suas 

SAFs, Secretárias de Estatística, (especificamente), Coordenadoras de 

Departamento acompanhadas pelas Sinodais.  

 

E) Secretaria de Missões. 

 

Projeto: “Auxiliadoras na Missão”.  

Objetivos: a) Realizar Trabalhos Missionários; b) Fornecer ferramentas 

que possibilitem a execução do Trabalho Missionário; c) Incentivar a sócia da 

SAF a se preparar para servir melhor na Obra Missionária; d) Aproximar ainda 

mais as sócias da SAF dos Missionários e de suas famílias, bem como dos 

Campos e dos Projetos Missionários.  

Associando-se aos Missionários como suas mães de oração: Cada 

Sinodal irá adotar Missionários da APMT e da JMN com o intuito de aproximar, 

comprometer, orar, amar e servir. Manter contato com os missionários, 

corresponder-se com eles expressando afeto, apreciação e apoio. Lembrar de 

parabenizá-los em seus aniversários, cumprimentá-los em datas comemorativas 

e em ocasiões especiais.  

Desenvolvimento: Missões – Ações sugeridas: 1. Incentivar oração e 

jejum todo 1º dia de cada mês pela Obra Missionária; 2. Desenvolver o Agosto 

Missionário; 3. Incentivar e apoiar o Projeto Natal Missionário. 

 

F) Secretaria de Assistência Social 

 

Projeto: “Assistindo o Próximo com Amor Supremo”.  

"Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: Amarás o teu 

próximo como a ti mesmo”. Gálatas 5: 14. a) Daremos continuidade aos projetos 

que já temos vivenciado, nos colocando à disposição da Diretoria da CNSAFS e 



 

das Sinodais, assistindo o próximo, transmitindo o amor de Deus; b) A Secretaria 

de Assistência Social com Amor deve assistir o próximo imitando Jesus de 

acordo com o Guia do Trabalho Feminino.  

Secretária de Assistência Social deve trabalhar em colaboração com a 

Junta Diaconal e com a Secretaria de Evangelização e Missões, e tem as 

seguintes atribuições: a) Incentivar o trabalho de assistência social em presídios, 

lar de idosos, orfanatos, hospitais, creches, congregações e outros; b) Realizar 

projetos sociais entre a população de baixa renda; c) Promover campanhas, 

cursos, palestras e oficinas de apoio à comunidade. Atendendo o desafio da 

CNSAFs, apresentamos o projeto “Assistindo o Próximo com amor Supremo” 

para trabalharmos no quadriênio 2022-2026. É uma bênção poder colaborar 

amenizando a dor e o sofrimento do nosso próximo. Dentro dessa proposta 

desenvolvemos o projeto, visando revelar o amor de Cristo através do “Amor 

Supremo” que, orientados por Deus, devemos praticar. 

 

G. Secretária de Comunicação para Mídias. 

 

     Projeto: “Uma Comunicação Amorosa, Fluída e Assertiva”  

Objetivos: a) Aprimorar as ferramentas que a CNSAFs já possui, como 

meio de divulgação e compartilhamento das programações; b) Implementar boas 

estratégias nas redes sociais utilizadas; c) Manter logadas as mídias utilizadas 

pela CNSAFs; d) Produzir conteúdo assertivo, acolhedor, humanizado, simples 

e empático; e) Orientar quanto a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD; f) 

Focar e Fortalecer nossa integridade doutrinária.  

Justificativa: Visando melhorar a utilização e visibilidade de nossas redes 

de mídias sociais, esta secretaria, pretende desenvolver dentro de uma empatia 

afetiva, uma conexão assertiva, amorosa e crescente em direção a Jesus, de 

modo que se pareça cada dia mais com ele. Desta forma evidenciando algumas 

das manifestações do Amor registrado em I Coríntios 13. Com foco no Tema do 

Quadriênio” O Maior destes é o Amor”, fundamentando-se nos Subtemas: 1 – 

Amar a Deus, de todo coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento 

(Mt. 22: 37). Desta forma evidenciando uma vida santificada ao expor, 

conteúdos, imagens e relatos nas mídias sociais, utilizadas pela CNSAFs. 2 – 

Amar ao próximo como a si mesmo, como Jesus Amou – Primando em suas 

postagens e divulgações, o cuidado, o zelo e o respeito a todos os seguidores 

destas mídias sociais. 3 – Amar a igreja e sua liderança, como Jesus, 

evidenciando o amor de Deus – zelando por postagens de conteúdo de 

qualidade, embasados em nossos princípios doutrinários. 4 – Amar a SAF, 

buscando mediar os conteúdos postados, com o GTSI e com as determinações 

da CNSAFs. Desta forma apresentando um trabalho coerente e vivificante.    



 

Plano de Ação: Esta secretaria, pretende desenvolver ações que 

estimulem as SAFs a usarem muito mais estas mídias, não somente para 

divulgação, interação e comunhão, mas como meio de crescimento e 

aperfeiçoamento do trabalho de cada auxiliadora. Estimulando-as a entender a 

importância de ressignificar os modelos de comunicação disponíveis na 

CNSAFs, já que as mídias sociais atingem mais pessoas que nenhum outro 

recurso tem, sendo a acessibilidade com tanta rapidez e, com isso, geram 

aumento do tráfego no site e em todos os aplicativos da CNSAFs, promovendo 

maior visibilidade e integração entre as SAFs. 

  

 

 Momento da Tesouraria           

 

“Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua 

renda” (PV 3.9), com essas palavras a Tesoureira, Quitéria, faz a sua saudação e 

apresenta os projetos e campanhas financeiras da CNSAFs do quadriênio:   

I. Projeto Natal Missionário. (Doações voluntárias – janeiro a dezembro 

de cada ano).  Ofertas entregues nos Cultos de Aniversário da SAF Nacional a 

cada ano, em nível CNSAFs e Sinodais. Destinação: enviar para cada família 

dos missionários da JMN, APMT, Missão Caiuá e do PMC, cadastrados 

oficialmente pelas instituições da IPB, uma oferta natalina.  

II. Projeto “Cuidando de quem cuida”. Pastores Jubilados e Viúvas 

de Pastores. Oferta Missionária Especial e entrega de Bíblias no V Encontro da 

Mulher Presbiteriana, nos Encontros Regionais da CNSAFs, nas comemorações 

do aniversário da SAF Nacional e no XX Congresso Nacional. Destinação: As 

ofertas serão entregues para acudir os Pastores Jubilados e as Viúvas de 

Pastores, em situação de extrema necessidade. As Bíblias serão enviadas para 

os campos missionários da JMN, quando das viagens missionárias ou nos 

Encontros Regionais da JMN. 

 III. Em relação ao V Encontro da Mulher Presbiteriana foi fixada a data 

base para recebimento do pagamento das inscrições, até o dia 30/09/2022. 

 

 Momento da Secretária Executiva     



 

 

A Secretária Executiva, Sudonita, faz sua saudação fazendo um breve 

comentário sobre o “Tempo oportuno”; “Tudo que vier as mãos para fazer... faça-

o”, ciente de que o amor de Deus em nossos corações: acalma, fortalece, 

restaura, perdoa e cura, anima, encoraja, ensina e faz ver direito. O amor de 

Deus preenche: guia, e dá sentido a tudo. Em Rm. 5: 5 temos que “a esperança 

não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração 

pelo Espírito Santo”. Portanto, o amor no meu coração não é mérito meu e sim 

da ação divina em meu coração. Louvado seja Deus, pois é o regar com a água 

Divina do vivo amor do Pai Celeste. Em seguida informa que 1) Caderneta de 

endereços é por biênio e estamos aguardando a decisão de quem será a 

Secretaria Nacional pelo Supremo Concílio, para enviar. Os nomes foram 

indicados e enviados, mas a decisão é deles. 2. Documentos enviados, solicita 

que façam leitura com atenção e todos são enviados por e-mail e devem ser 

baixados no notebook ou CP, para possível pesquisa ou relembrar. 3. Comunica 

que não se importa de atendê-las, quantas vezes se fizer necessário. 

Encerra dizendo que: “estamos adentrando um novo quadriênio e como temos 

em Eclesiastes 1: 7 - “tudo começa outra vez”, mas que possamos proceder 

conforme (v. 8): “Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos 

de ouvir”, pois em tudo temos que contemplar o grande amor de Deus para com 

seus filhos. 

 

Momento da Secretária de Estatística.       

Dados analíticos do Quadriênio: 2018 – 2022 

 

  A Secretária de Estatística Darice Silva, apresentou os números 

referentes ao quadriênio anterior para conhecimento do plenário: Sinodais 86; 

Federações: 337; SAFS: 2802; Departamentos: 3.713; sócias: 49.992. Reuniões 

Departamentais: 77.720. Reuniões Plenárias: 57.082. Reuniões de Oração: 

658.335. Trabalhos de Evangelização/Missões: 68.696. Assinaturas da SAF em 

Revista: 102.067. Visitas realizadas pelas sócias: 1.249.215. Outras Reuniões 

promovidas pela SAF: 78.461.  

PARTICIPAÇÃO. Presença nas Departamentais: 863.027. Presença nas 

Reuniões Plenárias: 673.598. Presença nas Reuniões de Federação: 245.692. 

Presença nas Reuniões de Sinodal: 184.675. Presença nas Reuniões de 

Oração: 3.675.955.  



 

DISTRIBUIÇÃO. Bíblias: 218.445. NT – Evangelhos: 259.589. Literatura 

Cristã: 918.919. Folhetos: 7.548.979.  

CONTRIBUIÇÃO. Ofertas Missionárias: 18.266.464,02. Ofertas para 

Assistência Social: 22.284.157,32. A Secretária em reconhecimento pela 

superação das dificuldades e a resistência às situações adversas causadas pela 

pandemia da covid-19 e pelo grande trabalho realizado oferece um Certificado 

de Resiliência à cada região. 

  

 

PARTICIPAÇÃO DAS SINODAIS. Novo tema, Boas ideias.  

 

As Presidentes de Sinodais tiveram um momento importante de sugerir 

atividades/projetos baseados no novo tema do quadriênio. Foram formados seis 

grupos mesclados com participantes de todas Regiões, sob a Coordenação: de 

membros da Diretoria da CNSAFs e tendo como relatora e apresentação, uma 

Presidente de Sinodal. Os grupos foram denominados por cores e entre várias 

sugestões, destacamos uma:  

Grupo verde. Coordenação: Vice-Presidente Norte, Ana Menezes. 

Representante: Loide Cavalcante de Oliveira/Guanabara. Apresentaram o 

projeto:  “Alguém depende de você! Seja um doador de Medula Óssea”.  

Grupo rosa. Coordenação: Vice-Presidente Sudeste Sul, Liliana Silveira. 

Representante: Sirlei Regina Diniz Mesquita/Noroeste do Brasil. Apresentaram 

o projeto:  Rede de Amor.  

Grupo azul. Coordenação: Tesoureira, Quitéria Oliveira. Representante: 

Ninieth Calland Serra de Almeida/Piauí e Eloisa Helena Chagas Monteiro 

Alves/Leste Fluminense. Apresentaram o projeto: Vinheta de amor para a 

Rádio SAF.  

Grupo cinza. Coordenação: Vice-Presidente Sudeste Norte, Adriana 

Maia. Representante: Marlene Barreto Leandro Braga/Mojiana. Projeto: Amor 

aos pequeninos.  

Grupo lilás. Coordenação: Secretária Executiva, Sudonita Wing. 

Representante: Cynthia da Silva Rios Costa/Sul do Brasil. Apresentaram projeto:  

A Sós com Deus.  

Grupo pérola. Coordenação: Vice-Presidente Sul, Leila Reis. 

Representante: Paula Bianchi Romer/Norte Paulistano. Apresentaram o projeto: 

Sementes de amor. 

Informamos que as demais sugestões serão enviadas posteriormente 

para todas as Sinodais, como também serão publicadas no Site da CNSAFs.  

 



 

Palestra da Presidente CNSAFs – Ana Maria Prado.  

 

  Tema: A Missão Global da Mulher. Na família, na igreja e na sociedade. 

 A Presidente Ana Maria discorreu sobre “A missão da mulher dentro dos 

propósitos Divinos”:  Como se preparar para servir: 1. Na Família: A preciosa 

missão de esposa; A missão maravilhosa de mãe. 2.  Na Igreja: “Servir na Igreja, 

em algo previsto na Bíblia”; servir conforme descrito em Provérbios 31; servir 

conforme mulheres fieis a Deus no decorrer da história, como: Eliza Spurgeon, 

Mary King, Susannah Spurgeon, Anne Hillyard, Lavinia Bartlett. 3. Na Sociedade:  

desenvolvendo suas “habilidades, seus dons e talentos para cumprir a obra que 

Deus lhe confiar em cada etapa da vida”.  

Concluiu enfocando na missão da Mulher Auxiliadora Presbiteriana que 

deve seguir os passos de Jesus e glorificar a Deus que a criou, com os olhos 

fitos no “Autor e Consumador da fé” cumprindo a “Missão global da Mulher na: 

Família, na Igreja e na Sociedade” confiante de que “Agora, pois, permanecem 

a fé, a esperança e o amor, estes três: porém O MAIOR DESTES É O MAOR” (I 

Co 13.13) 

                           

 

MOMENTO das Vice-Presidentes com suas regiões e da 

Secretária Nacional com Secretários Sinodais 

 
 

1. DAS VICE-PRESIDENTES COM AS suas REGIÕES – momento este 

regado de alegria, compartilhamento, reflexões. A dinâmica constou em 

ouvir a música ‘Rastro de Amor” de Asaph Borba e reflexões sobre a 

mesma; estatística destacando detalhes da região e uma palavra da Vice-

Presidente com sua região. Devido à ausência da Vice-Presidente para a 



 

Região Nordeste, por motivo de doença na família, ela falou com sua 

região via plataforma, online.  

2. Da Secretária Nacional do Trabalho Feminino da IPB com Secretários 

Sinodais/Secretários/Presbiteriais/Conselheiros e demais Autoridades 

Eclesiásticas.  

 

  

 

Saudação online   

 

 A Presidente Ana Maria, através da plataforma CISCO WEBEX, oportunizou 

para que:  

1. O Presidente do SC/IPB, o Rev. Roberto Brasileiro Silva e sua digníssima 

esposa, Prof.ª Solange Tambelini Brasileiro, fizessem saudação ao 

plenário. O Rev. Roberto compartilha o texto de Romanos 13: 8-10 e 

sugere que faça a leitura nos capítulos 12 a 15 no livro de Romanos. 

2. O Superintendente da Editora Cultura Cristã, Pb. Clodoaldo Furlan fizesse 

uma saudação ao plenário e informasse as novidades referente ao 

Trabalho Feminino, em relação a Editora: primeiramente anunciou que na 

Reunião do Supremo Concílio no final desse mês, será feito o lançamento 

do e-book da SAF em Revista, com o mesmo valor da assinatura da 

revista impressa e em seguida apresentou a Campanha “Todas Juntas”, 

que consiste na premiação da promotora que conseguir mais assinaturas 

até o final desse ano. Serão vários tipos de premiações que contemplarão 

até a quinta colocada.   

3. O Técnico em redes de transmissão Artur Mendes, amigo da SAF, 

também fez sua saudação e uma palavra de agradecimento pela parceria 

com a SAF.  

 

Outros assuntos tratados na reunião 

 

1. Leitura de documentos – A Secretária Executiva, Sudonita, fez leitura de 

ofícios, contendo convite e liberação do Templo, recebido da parte da 

Federação de SAFs Norte Catarinense/ Sinodal Integração Catarinense e 

do Conselho da Igreja Presbiteriana de Joinville/SC, para que seja o local 



 

do Culto de Ação de Graças pelos 139 anos da SAF Nacional em 11 de 

novembro de 2023. 

2. Momento de intercessão pela vida da Secretária Geral no período de 

1986-1994 (dois quadriênios), a Prof.ª Josélia Cunha Carvalho por motivo 

de enfermidade grave. 

3. Palavra da representante do Projeto “Ponte Social”, Sra. Rosa Helena 

Dounis Vinchon que traz informações importantes sobre o Projeto e 

desafia ao Plenário a participar do apadrinhamento/amadriamento das 

crianças.  

4. A Secretária Nacional, Sra. Niracy Bueno fez um agradecimento, baseado 

no Salmo 71.17-18, por ter tido oportunidade de servir ao Trabalho 

Feminino durante grande parte de sua vida, exercendo inclusive na 

CNSAFs de todos os cargos, na diretoria, exceto de Tesoureira e nestes 

dois últimos quadriênios como Secretária Nacional do Trabalho Feminino. 

5. Secretária de Missões, Alessandra Chagas, passou informações sobre 

distribuição dos missionários de oração para as Sinodais. 

 

 

 

         Noite Cultural         

 

A Região hospedeira preparou, com muito carinho uma noite cultural, um 

Luau, com poemas, músicas (presença brilhante de um Coral com musicistas 

das Sinodais Taguatinga e Planalto e Quarteto “Louvores em Canto”);  deliciosas 

guloseimas, com pratos típicos da região, de milho (pamonha, cural/canjica, suco 

de milho caldo milho salgado, bolos); a piscina foi decorada com 450 flores de 

cartolina dupla face, compondo um lindo mosaico sobre a água, todos foram 

servidos pelas Presidentes da Região Centro Oeste e Vice-Presidente da região, 

que estavam com um lindo avental amarelo 

 

 



 

SINODAL – AMIGA DE ORAÇÃO   

 

A Segunda Secretária, Célia Montemor, no momento “Sinodal-Amiga de 

Oração” fez orientações e trouxe a memória o objetivo principal desse 

projeto, que é orar umas pelas outras e se interessar pelas reais 

necessidades da “Sinodal Amiga” e interceder por ela; fez uma leitura em Ec 

9.8sobre amizade e pediu que as duplas, se abraçassem, fizessem troca de 

mimos, as que trouxeram,  e se preparassem para receber o nome da 

próxima “Sinodal-Amiga de Oração”, que foi realizada aproveitando o 

momento do Encontro das regiões. 

 

COL – Comissão de organização Local     

 

 A COL externa e interna trabalhou com zelo, entusiasmo, disposição e 

organização para atender, com uma logística prática e eficientes todas as 

demandas da reunião, tanto na preparação, como na recepção e durante todo a 

reunião. A CNSAFs agradece a todos pela atenção dispensada indistintamente. 

 

Palavras de despedida da Secretária Nacional  

 

 

A Secretária Nacional, Niracy Bueno, expressou a sua despedida com 

palavras baseada em I Samuel 12. 

O profeta Samuel resigna o seu cargo. Queremos pegar carona no texto. 

Não é pretensão nossa nos compararmos a Samuel, mas usar algumas palavras 

desse sacerdote para lhes deixar uma mensagem de despedida. ‘Eis, que tendes 

o rei à vossa frente’ (v.2). Eis que terão uma nova Secretária Nacional a partir de 

agosto. 



 

Já envelheci, e estou cheia de cãs (escondidos pela tinta). Isto demonstra 

que está na hora passar o bastão. Todas nós temos as fazes da vida produtiva, 

e com o passar do tempo, nossas forças vão diminuindo. Não precisamos sair 

da obra, mais entender que podemos continuar a ser útil em outros espaços, 

principalmente na igreja local (Sl 71.18). 

Samuel disse: ‘Meus filhos estão convosco’; e eu digo: as minhas irmãs, 

companheiras de trabalho continuarão convosco e por certo, com força e vigor 

na abra. 

   O nosso procedimento em 24 anos de atividades dentro da CNSAFs e da 

IPB sempre esteve diante de vós. Fomos secretária de atas, Presidente, 

Secretária Executiva, Vice-Presidente Região Sul e dois quadriênios Secretária 

Nacional. Considero esta trajetória um presente de Deus e uma rica 

oportunidade que jamais esquecerei. É um tempo que levo dentro do coração 

pelo restante dos meus dias. 

‘O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o 

dia de hoje’ (v.2b). ... comprometida com o reino e com a IPB ...  Procuramos 

sempre depender da orientação de Deus em todas as decisões a serem tomadas 

...  Sempre, lutamos pelo bem da SAF, da CNSAFs e da nossa amada IPB..., 

Portanto ... que a graça de Deus, Senhor nosso, seja sempre abundante entre 

vós”. 

 

 

         Homenagens           

 

1. A Vice-Presidente Centro Oeste, Joana Lima homenageia a Comissão 

Executiva com uma belíssima caixa da alegria com diversas guloseimas. 

2. A Região Centro Oeste Homenageia a Diretoria da CNSAFs com uma linda 

caixa de chá.  

3. A CNSAFs e as regiões homenagearam a Presidente Ana Maria pelo seu 

aniversário ocorrido no dia 04/07  

4. A COL é homenageada pelo valoroso trabalho prestado em prol da execução 

da I Reunião da Comissão Executiva da CNSAFs.  

5.  A CNSAFs e os Secretários Sinodais homenageiam a Secretária Nacional 
Niracy por estar se despedindo de suas atividades como representante do 
SC/IPB, como ela mesma diz: “voltando para casa”. 



 

6. A CNSAFs homenageia, com um mimo, os pregadores das devocionais, o 

pregador do Culto de Abertura e a hospedeira Vice-Presidente Joana Lima.  

7. A Vice-Presidente Centro Oeste, Joana Lima compartilha com a Secretária 

Nacional, o texto do Salmo 92: 12-13 e agradece pelo tempo de 

aprendizagem durante os dois quadriênios.   

8. O Rev. Nilson Correia/Norte do Paraná é homenageado pela presteza em 

auxiliar durante toda a reunião, em relação a fotos e a parte de som e 

tecnologia.  

 

 

    Encerramento da reunião    

 

A Reunião da Comissão Executiva fez o encerramento com uma 

devocional, que teve com mensageira a Secretária Nacional do Trabalho 

Feminino da IPB, Sra. Niracy Bueno. Tema: “Agora, pois, permanecem a fé, a 

esperança e o amor, estes três: porém o maior destes é o amor” 1 Coríntios 13: 

13. Meditação no livro de 1 Coríntios 13: 1-13. Foi recitado o tema do quadriênio 

e o Tributos do quadriénio: “Sejam dados a Deus Pai em Cristo Jesus e na 

iluminação do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, na 

vivência do Tema do Quadriênio 2022-2026”, o Lema da SAF, “Sê tu uma 

benção” e o Moto da SAF cantado; Oração final e Benção foi feita pelo Rev. Adiel 

Ferreira (Secretário Sinodal Araguaia Tocantins). 

 

 
 
 
 

Elaborado por Sudonita T. A. Wing – Secretária Executiva da CNSAFs 

 
 



 

 


