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SAF
Amo 

e faço parte 



Você a conhece a SAF?

SAF - É a Sociedade Auxiliadora Feminina
da IPB podem ser sócias as mulheres a
partir de 18 anos de idade, e representa

verdadeira força de integração na igreja.

.

A SAF é o agrupamento 
das auxiliadoras criadas 

por Deus a seu serviço.Gn 2.18 



Um pouco de sua
história

A SAF começou em Recife, em 11 de novembro
de 1884, com a finalidade de realizar estudos
bíblicos e auxiliar aos necessitados. A SAF
completou 138 anos e temos cerca de 60 mil
mulheres que são sócias, e demais que são as
amigas da SAF.

Portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do
Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho
não é vão. 1 Co 15.58



A nossa Missão: Cooperar com a Igreja em seu objetivo de servir a

Deus e ao próximo, em todas as suas atividades e promover a

plena integração entre irmãs.

SAF –
Sociedade Auxiliadora Feminina 

Lema: “Sê tu uma benção”

Hino oficial: no 325 do HNC, “Aspiração Feminina”.

Tema do Quadriênio: Agora, pois,

permanecem a fé, a esperança e o amor,

estes três; porém o maior destes é o

amor.

Com os seus sete subtemas.

Nossa 

Marca 



Moto da SAF

Sejamos verdadeiras auxiliadoras,

Irrepreensíveis na conduta, 

Incansáveis na luta,

Firmes na fé,

Vitoriosas por Cristo Jesus   



Na estrutura organizacional da SAF

❑DIRETORIA 

❑SECRETÁRIAS DE ATIVIDADES (GTSI Arts 22 a 32)

❑DEPARTAMENTOS (GTSI Arts 34 a 36)

Comissão Executiva – (Diretoria, Secretárias e 
Coordenadoras de Departamentos)



✓DIRETORIA

✓SECRETÁRIAS DE 

ATIVIDADES (GTSI 

Arts 22 a 32)

✓DEPARTAMENTOS
(GTSI Arts 34 a 36)

✓PLENÁRIAS 

✓DEPARTAMENTAIS

✓ESPECIAIS

✓ORAÇÃO 

REUNIÕESORGANIZAÇÃO

Comissão Executiva –

(Diretoria, Secretárias e 

Coordenadoras de 

Departamentos)

Reuniões da Comissão 

Executiva



São direitos das sócias:

a) Votar e serem votadas; 

b) Tomar assento nas 

Plenárias; 

c) Propor à Diretoria, à 

Comissão Executiva ou à 

Plenária as medidas que 

julgarem oportunas para o 

progresso da SAF. 

Sócias da SAF 
b) Acatar as deliberações 

tomadas pela Plenária, Diretoria 

ou Comissão Executiva; 

c) Participar com interesse, 

dentro das suas possibilidades, 

das atividades da SAF; 

d) Exercer com zelo os cargos, 

comissões ou incumbências que 

lhe forem atribuídos; 

e) Prestigiar as autoridades da 

Igreja em todos os âmbitos; 

f) Contribuir moral, espiritual e 

financeiramente para o 

desenvolvimento do Reino de 

Deus na terra; 

g) Pagar a anuidade individual 

estipulada pela CNSAF; 

h) Contribuir com as verbas 

votadas pela SAF, quando for 

esse o caso. 

São deveres das sócias: 

a) Cumprir fielmente as 

disposições deste Guia do 

Trabalho Feminino; 
GTSI



Livros 

• Atas ou memória das reuniões da diretoria e 
comissão executiva

• Atas ou memória das plenárias 

• Tesouraria

• Presença nas plenárias 



Finanças 

Anuidade – contribuição anual 
deve ser recolhida anualmente e 
encaminhada por ocasião do 
congresso, à Federação, que  por 
sua vez encaminhará à Sinodal e a 
CNSAFs

O valor hoje é estipulado 3% 

do salário  mínimo vigente

Existem SAFs que tem uma mensalidade 

para a sua manutenção, ou recebe verba  



Sócia
da
SAF



SAF
Auxiliadoras

Somos Auxiliadoras e trabalhamos juntas como 

cooperadoras no serviço de Deus, somos lavoura (1Co 3.9) 

Auxiliar na Igreja - Por meio da SAF muitas atividades são 

realizadas 
Anunciar as Boas Novas –

Auxiliadora Proclamadora 

Assistência Social 

Oração 



Homenagens e Comemorações 
A SAF poderá oferecer título de Sócia Benemérita a uma 

sócia, sendo este um título de honra, de mérito e de 
reconhecimento e independe da idade.

Aniversário da SAF, das sócias, do pastor, da esposa do 
pastor

Homenagens/manifestações de apreço- Pastor e Oficiais
da igreja, pastores jubilados e viúvas de pastor.

Cuidado e Orações –Missionários e seminaristas

Datas: Dia da amizade, primavera, dos avós e outras.  



Irmãs idosas e outras 

Hospitais

Instituições que abrigam crianças e idosos

Outras visitas 

Visitas 



Projetos da CNSAFs 



Instrumentos de Trabalho 

Projetos das 

Secretárias de 

Atividades  

Site oficial:

www.saf.org.br



Registros e Relatórios 

Relatório - Anual enviado a Federação 



A SAF desenvolve a mulher 

presbiteriana na comunhão, na 

adoração, na área social e intelectual.

O trabalho da SAF é realizado
por mulheres talentosas,
criativas e laboriosas , mas
acima de tudo mulheres cristãs
que fazem uso dos dons e
talentos que Cristo lhes deu.



Oremos pela SAF

Valorizemos a SAF

Buscai,pois, em primeiro lugar, o reino de 
Deus e a sua justiça, e todas as estas 
coisas vos serão acrescentadas . (Mt 6.33)





“Vem 

para a  SAF 

você 

também “
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