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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 novembro de 2022 

Mês de aniversário SAF Nacional 
 

Tema: O Justo viverá pela fé   
 

“E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também 

Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé; As quais 

também o seguiam, e o serviam, quando estava na Galileia; e muitas outras, que 

tinham subido com ele a Jerusalém.” Mc 15.40,41 

 

Terminou às 06h05min, 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 232 

participantes (inclusive com os que entraram e saíram possivelmente com a 

queda do sinal da internet). 

Hoje, tivemos como em todas as madrugadas, uma reflexão baseada 

no texto bíblico de Marcos 15. 33-4, pelo Rev. João Dilson Oliveira 

Outeiro (Sínodo Mojiana), cuja abordagem foi “As qualidades das 

Mulheres nos Evangelhos. Mulheres em ação; no texto bíblico 

encontramos um grupo de mulheres presentes nos momentos finais de 

Jesus Cristo; 1. Destaque da coragem das mulheres, com fé esperança e 

amor. Mesmo diante de um quadro cruel de morte de cruz, as mulheres 

estavam ali firmes. 2. Destaque do serviço (v.40) dessas mulheres 

demonstrando fé, esperança e amor. 3. Destaque do amor dessas mulheres 

que era superior ao medo, demostrando fé e esperança. Na vida cristã 

devemos ter fé, esperança e amor e prosseguir honrando, louvando e 

glorificando a Deus em todo tempo, com coragem, serviço e amor. 

Louvado seja Deus”. Hinos e Cânticos Espirituais executados por vídeos 
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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.  

Estiveram presentes nesta madrugada: Reverendos, Secretários 

Presbiteriais/Sinodais das SAFs, Presbíteros, Diáconos, Seminaristas, 

Missionários, integrantes da CNSAFs em quadriênios anteriores, além 

de contarmos em vários momentos 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, Instituições 

de Assistência Social, Pedidos dos pregadores da madrugada, Ponte Social 

– Santa luz/Piauí, Assuntos da CNSAFs, pelo pregador, oração e benção. 

O momento preparatório iniciou com oração e em seguida a 

Presidente da CNSAFs passou a palavra para o Reverendo Nélio 

Quaresma, que hoje fez a leitura de sua pastoral “Recônditos do 

coração”, baseado no Salmo 19.12; Ele iniciou e terminou entoando hinos 

de louvor ao bondoso Deus 

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. 
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Louvado seja Deus, Grande é o Senhor.  Até amanhã, 4 horas, se 

Deus assim nos permitir.  

 


