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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 

14 de setembro de 2022 

Mês dos Seminários e Seminaristas 

 

Tema: Orar e perseverar na oração   

 

“...lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de 

vós”.1 Pedro 5:7 

Terminou às 05h55min, 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 255 

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 1Pe 5.5-11, pelo Rev. Durval Neto (IP de Presidente Prudente - Sínodo 

Bauru), cuja abordagem foi “Vivendo em mansidão e humildade - O nosso 

Senhor Jesus fala do coração humilde encontra descanso no Evangelho - 

“Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos 

aliviarei”. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E continua 

dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou 

manso e humilde de coração; Ele completa: e achareis descanso para a 

vossa alma”. (Mt 11:28-29). Aquele que corre para os braços de Jesus vive 

em humildade. Os soberbos não confiam em Deus, porque confiam em si 

mesmos. Que Deus nos ajude a sermos humildes.   

https://www.bibliaonline.com.br/ara/1pe/5/7+
https://www.bibliaonline.com.br/ara/mt/11/28,29+
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V.7 isso nos faz abandonar a nossa arrogância.  Melhorar o trato com as 

pessoas, com os mais idosos. Devemos viver em comunhão e na 

dependência de Deus. Sem Jesus nada podemos fazer.  

Na dependência de Deus, temos recebido todas as previsões necessárias. 

Não precisamos guardar a nossa ansiedade, devemos lançar aos pés de 

Jesus, ele tudo pode fazer por nós. Não precisamos andar ansioso.  

Devemos viver vida vigilante de oração, resistimos o inimigo.  

V.8 o diabo se aproxima de nós quando abandonamos a sobriedade, quando 

somos arrogantes.  

Deus está trabalhando em nós nos fortificando através de Sua Palavra. 

Precisamos de " Mansidão e Humildade ".  

Que Deus nos livre e nos dê singeleza de coração. Nós estamos em um 

processo, ele mesmo há de nos aperfeiçoar, ele está trabalhando em nós, ele 

faz isso através de sua Palavra e da Sã Doutrina: “Ora, o Deus de toda a 

graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes 

sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar 

e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém”!  

Só há um tipo de ser humano que não confia em Deus, é soberbo. O 

soberbo não confia em Deus porque ele confia nele mesmo. O nosso 

descanso está em Deus, Deus nos livre do mal e nos dê um coração manso 

e humilde.  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, Enfermos, 

Missões, Pedidos dos pregadores da madrugada, Instituições de 
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Assistência Social, Ponte Social – Santa Luz/Piauí, Pelos Seminários da 

IPB, Assuntos da CNSAFs, pelo pregador, oração e bênção. 

O momento preparatório iniciou com oração e em seguida a 

Presidente da CNSAFs passou a palavra para Secretária de Estatística da 

CNSAFs Darice de Souza e Silva para fazer a leitura da pastoral do 

Reverendo Nélio Pontes Quaresma, baseado em Lc 6.38. encerrou com 

uma oração.    

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.  

 


