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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 
17 de setembro de 2022 

Mês dos Seminários e Seminaristas 
 

Tema: Orar e perseverar na oração   
 

“O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho”. 

Provérbios 31:11  

 

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 212 

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 Pv 31.10-31 pelo Rev.  Jefté  (Seminário do Norte extensão em 

Terezinhna-PI), cuja abordagem foi “Uma mulher virtuosa é um presente 

de Deus para a vida do esposo - O coração do seu marido confia nela, e 

não haverá falta de ganho. (v11) A reputação de um homem, é construída 

por uma boa esposa. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se 

assenta com os anciãos da terra. (v.23) Uma mulher virtuosa é um presente 

de Deus para a vida do esposo, ele será respeitado pelo valor da mulher 

com quem ele se casou.  Uma boa esposa, conforme a orientação divina, é 

como a videira frutífera. 

https://www.bibliaonline.com.br/ara/pv/31/11+
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“Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas 

joias. (v.10) A mulher virtuosa, é uma mulher forte, ela se tornou forte, é 

uma mulher extremamente disposta, é ditosa, é valiosa, ela é sábia, por isso 

o seu valor excede ao de finas joias.  A mulher virtuosa é rara e cara – forte 

no sentido físico. A principal característica dessa mulher é o temor do 

Senhor.  Ela é valiosa por seu coração é temente a Deus.  

Porque a beleza é passageira, mas, a graça de Deus é que vai abundar na 

vida da mulher, “Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a mulher que 

teme ao Senhor, essa será louvada”. Temer a Deus é o princípio de uma 

vida abençoada, pois, Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto ao 

realizar. O temor do Senhor é a admiração de Deus, a nossa alegria em 

Deus deve ser em temor.  

A mulher abençoada é a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, 

será bendita, uma boa esposa é um presente na vida do homem, Seu marido 
é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. (v23) 
O casamento é o símbolo da aliança de Deus entre os homens. A noiva de 

Deus é a sua igreja, Cristo é o noivo do seu povo. Por isso devemos honrar 

o nosso Deus, porque Ele nos amou e pagou um preço alto por nós, pagou 

com sangue. Com seu sangue Ele lavou nossas vestes.  

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 Benção 

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 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, Pela intervenção de Deus na 
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tempestade do coronavírus, Enfermos, Brasil, suas instituições e relações 

internacionais, Enfermos, IPB, Instituições Presbiterianas, Pedidos dos 

pregadores da madrugada, Pelos Seminários da IPB, Intercessão pelas 

Sinodais, pelo pregador, Oração e Bênção. 

O momento preparatório iniciou com oração e seguida a Presidente 

da CNSAFs passou a palavra para Darice de Souza Secretária de 

Estatística da CNSAFs para ler a pastoral do Reverendo Nélio Quaresma, 

com o tema “Mente, vaso precioso”, baseado em Co 2.161; Ele iniciou e 

terminou entoando hinos de louvor ao bondoso Deus 

Hoje não tem aniversariantes da Executiva da CNSAFs e pelo 

avançar da hora, não houve homenagem aos aniversariantes da plataforma.   

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.  


