
Projeto Natal Missionário 2022 

 

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o 

maior destes é o amor. (1 Co 13:13) 

 

 

Queridas irmãs das amadas SAFs que fazem a amada CNSAFs da IPB 

 

 Para a honra e a glória do Nosso Deus na Pessoa Excelsa, 

Majestosa e Amável do Senhor Jesus, informamos que estamos enviando o 

valor da Oferta para o Projeto Natal missionário, considerando uma 

estimativa de valor, contando com os envios das ofertas que 

ainda faltam chegar até 31 de dezembro, devido as providências da 

Tesouraria da IPB, para o envio da mesma, a fim de que chegue em tempo 

de ser recebida e utilizada pelos missionários e plantadores de Igreja, no 

período do Natal.  

Informamos que foi destinado o valor de R$ 1.128.600,00 (Hum 

milhão, cento e vinte  e oito mil e seiscentos reais) e que será dividido 

igualmente para os 513 (quinhentos e treze) missionários (JMN, APMT e 

Missão Caiuá) e plantadores de Igrejas (PMC). 

O valor correspondente a cada Instituição missionária citada será 

depositado em suas respectivas contas, e estas farão o envio para cada 

missionário e plantador de igreja, cujos nomes foram informados pela 

JMN, APMT, PMC e Missão Caiuá.  

Desta forma, serão distribuídos R$ 1.128.600,00 (Hum milhão, 

cento e vinte e oito mil e seiscentos reais), igualmente para cada um dos 

513 (quinhentos e treze) missionários e plantadores de Igrejas. 

O valor da oferta será de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos), para 

cada missionário, conforme segue:  

JMN – 187 missionários – Total – R$ 411.400,00 

APMT – 270 missionários – Total – R$ 594.000,00 

PMC – 41 plantadores de Igrejas – R$ 90.200,00 

Missão Caiuá – 15 missionários (os da IPB) – R$ 33.000,00 

Louvado seja o Nome do Senhor Jesus, pois é quem realmente faz, 

quem instrumentaliza os corações e as mãos bondosas de suas servas e 

quem faz seu trabalho ser realizado e seus propósitos serem alcançados, 

mesmo num tempo de grandes dificuldades.  

Glórias a Deus pelas vidas preciosas das auxiliadoras presbiterianas, 

cujos corações são missionários e acompanham a vocação e a visão da 

amada Igreja.  

Que Deus em Cristo Jesus as abençoe, aumente a força, o vigor, a 

alegria e as rendas de suas casas para que nada lhes falte, principalmente o 



amor pelo Senhor e pelo próximo, as mãos bondosas e a liberalidade em 

dar com alegria.  

Multiplique Deus as bênçãos, a graça e a misericórdia.  

Que os nossos corações guardem as recordações destes tempos 

tão difíceis, mas de muitas orações, amor, fé e esperança, e orando sem 

cessar.  

Deve ecoar no nosso coração permanentemente: Disse Jesus: 

Sem mim, nada podeis fazer.  

Avante irmãs amadas para 2023! 

Comecemos logo cedo do ano, a trabalhar em prol do Projeto 

Natal Missionário, para que possamos entregar uma oferta que supere a 

de 2022. 

Nosso agradecimento a cada uma querida de todas as SAFs, a cada 

líder em todas as esferas do Trabalho Feminino, por terem orado, lutado, 

falado, acreditado e encorajado outras, a trabalharem em prol do Projeto 

Natal Missionário.  

Que Deus abençoe rica e poderosamente os nossos missionários e 

suas famílias, e que eles sintam ao receber essa oferta, o amor de Deus e 

o fraterno apreço de suas irmãs presbiterianas que fazem a SAF, as suas 

mães de oração, que amam a Jesus mais que tudo e amam os seus 

queridos e por eles, oram, lutam e ofertam.  

Feliz Natal para todos os nossos operosos missionários. Jesus os 

abençoe. 

Feliz Natal para cada irmã e suas famílias, na Santa presença do 

Senhor.  

Todas vocês, são as mulheres mais ricas de suas cidades, as 

verdadeiras joias da Coroa, as Guardiãs das Fontes, que vivem para a 

glória de Cristo.  

Em nome da CNSAFs, lhes agradeço e lhes abraço carinhosamente 

e renovo os votos de continuar orando por todas e por todos.  

A Deus toda a honra, glória e louvor.  

 

Ana Maria Prado 

Presidente da CNSAFs - Quadriênio 2022-2026 


