
"Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na 

luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus”. 

 

Igreja Presbiteriana do Brasil 

Confederação Nacional das SAFs 

QUADRIÊNIO 2022-2026 

   

 

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o maior destes é o amor. (1 Co 13:13) 

 

 

A SAF ORA ON-LINE NA MADRUGADA 
12 de setembro de 2022 

Mês dos Seminários e Seminaristas 
 

Tema: Orar e perseverar na oração   
 

“Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos 

serão acrescentadas”. Mateus 6:33 

 

Terminou às 06h04min, 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 210 

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. 

Como em todas as madrugadas, tivemos reflexão baseada no texto bíblico 

de Mt 6.25-34, pelo Rev. Paulo César Tomas (Capelão do Seminário 

Presbiteriano do Sul em Campinas-SP), cuja abordagem foi “Não devemos 

viver ansiosos pelo dia de amanhã” - Nesse texto Jesus nos alerta para que 

tenhamos uma vida mais tranquila em Deus. A Bíblia nos ensina a termos 

um coração tranquilo, as preocupações devem ser trazidas aos pés do 

Senhor, as preocupações devem ser entregues ao Senhor, devemos aprender 

a colocar as nossas ansiedades aos pés do Senhor. Jesus nos ensinos nesse 

texto, a questão de estarmos livres de ansiedade. Alguns motivos por que 

não demos andarmos ansiosos: vivermos sem nos preocuparmos com o dia 

de amanhã: 1- Nós valemos mais que as coisas materiais. (V.25), aquilo 

que necessitamos de fato, Deus nos dá. Se precisarmos Deus nos dará, se 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/mt/6/33+
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não nos dá é porque não precisamos. A nossa ansiedade é fruto do nosso 

consumismo. O Senhor nos dá o que precisamos. 2 - Porque existem 

coisas que não estão ao nosso alcance. (v.27) A ansiedade surge em nosso 

coração porque não conseguimos realizar o que não está ao nosso alcance. 

Nós não podemos resolver o mundo, mas podemos colocar o mundo aos 

pés de Jesus. 3 - Quando nós buscamos a Cristo ele vai nos atender. 

(V.33) Nós devemos buscar a Deus e o seu reino, a sua justiça nos será 

acrescentada. Buscar o Reino de Deus em primeiro lugar.  Deus nos dá 

tudo que necessitamos até nos encontramos com ele.  4 -Porque o Senhor 

estará sempre cuidando de nós. O Senhor nos dá o seu reino, devemos 

descasar naquilo que o Senhor nos dá. Se algo nos incomoda, devemos 

orar, colocar na presença do Senhor e descansar.  A nossa vida deve ser 

uma vida de descanso na presença do Senhor.  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 recitação do Moto, Lema da 

SAF e temas especiais; oração e Bênção Apostólica.  

Contamos com a presença de membros da Diretoria da CNSAFs, 

Secretarias de Atividades da CNSAFs e Secretária Nacional.   

Contamos com a presença de membros da Diretoria, Secretarias de 

Atividades da CNSAFs, Secretária Nacional e também participação de 

muitas amadas Presidentes de SAFs, Federações, Sinodais e muitas 

outras queridas servas preciosas do Senhor Jesus, tanto no Brasil como no 

exterior.  

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

Orações de intercessão pelos seguintes motivos: Oração individual 

(Eu e minha vida), Momento ANA, Brasil, suas instituições e relações 

internacionais, Enfermos, Missões, Pedidos dos pregadores da madrugada, 

Instituições de Assistência Social, Seminários e Seminaristas da IPB, 

Intercessão pelos assuntos da CNSAFs, pelo pregador, Oração e Bênção. 

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, ao dia 10 de setembro, manhã, “Depois, subiu ao 

monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele.” baseado 

em Marcos 3.13. 
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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 Vice-presidente 

Centro-Oeste 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. Muita gratidão, um abraço com carinho fraterno.  


