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Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2018. 
 

"Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. 
Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria" 

Filipenses 1:3,4 
  

Ao Presbitério de Guanabara  
 
Assunto:  
RELATÓRIO DA SECRETARIA PRESBITERIAL DO TRABALHO FEMININO. 
  
Queridos e amados irmãos,  

Graça e Paz.  
 

Inicialmente agradeço a muitíssimo ao bondoso e maravilhoso Deus, pelo grande 
privilégio de servi-lo. Também minha gratidão aos amados irmãos deste concílio 
histórico, que confiou a mim a honrosa tarefa de acompanhar as irmãs da federação de 
mulheres do presbitério de Guanabara no ano de 2018, pela sexta vez consecutiva 
como secretário Presbiterial. 

Informo que o trabalho feminino no campo do presbitério caminha com uma 
reestruturação da forma de trabalho. Foi criado neste ano (2018) um aplicativo que 
substituiu a agenda impressa, sendo uma economia nos custos e tornando a 
comunicação mais dinâmica. Percebo também uma discreta redução na participação 
das mulheres em algumas atividades como as reuniões denominadas inspirativas, 
foram realizadas duas (2) este ano. Porém algumas atividades tradicionais como:  
Aniversário, Tarde de Talentos e Chã Missionário a participação superior a 80 
mulheres. 

Acompanhei as reuniões de planejamento sendo cinco (5) da diretoria que 
aconteceram nas casas e seis (6) da executiva (diretoria + secretárias e presidentes 
das SAFs.) realizadas na Igreja Presbiteriana de Higienópolis.  

Hoje a Federação é composta de 11 (onze)  SAFs federadas em pleno 
funcionando e tivemos a participação total na maioria nas atividades agendadas pela 
federação. 

A proposta de trabalho que a Federação de SAFs estabeleceu este ano (18) 
visava : 

OBJETIVO GERAL: 
Guia das Sociedades Internas da IPB: 
Art. 2º.  – É missão das Sociedades Internas, cooperar com a Igreja em seu 

objetivo de servir a Deus e ao próximo, em todas as suas atividades e promover a plena 
integração de seus membros. 

Parágrafo Único – A cooperação se dará por meio de ações espirituais, 
evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Apoiar as Safs em suas dificuldades no trabalho feminino 
PASSOS: 

- Incentivar as Safs na realização de atividades com a partição das mulheres da 
igreja. 

- Fazer contato: 
   . Com os pastores das SAF’s Benfica e Mananciais. Falar da relevância do 

trabalho feminino 
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  . Com as mulheres da igreja local através de uma líder da igreja. 
- Fazer um trabalho de aproximação. Uma reunião na igreja local, por exemplo: 

Reunião Inspirativa, Festa das missões etc. 
TEMA 
MULHER AUXILIADORA: Obrigada não, agradecida! 
“Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 

auxiliadora que lhe seja idônea.” Gênesis 2.18 
OBJETIVO:  

Resgatar a relevância do trabalho feminino. 
METAS: 

1- Servir- como verdadeiras auxiliadoras; 
2- Testemunhar – sendo irrepreensíveis na conduta 
3- Perseverar – incansáveis na luta 
4- Permanecer – firmes na fé 
5- Ser – vitoriosas por Cristo Jesus 

Como secretário estive presente em cinco (5) das seis reuniões da Executiva e 
ainda tive a oportunidade de trazer uma breve reflexão em cinco destas reuniões. 

Participei das cinco reuniões de diretoria para planejamento das atividades. 
Preguei no aniversário da Sociedade Auxiliadora Feminina de Riachuelo. 
Examinei e aprovei os livros de atas e da tesouraria da Federação de SAFs . 
Instalei o 67º congresso (2018) realizado na IP do Grajaú, foram 54 delegadas 

participantes e mais 16 visitantes, contemplando todas as igrejas que tem SAF 
organizada. Dei posse a nova Diretoria para o ano de 2019 como 

segue: Presidente: Creuza Pereira de Oliveira Telles (IP Higienópolis); Vice 
presidente: Amanda Gomes Teixeira (IP. Higienópolis); Secretária 

Executiva: Edna Varella Serapião (IP. Riachuelo); Primeira secretária: Wislene 
Oliveira Alves de Souza (IP Piedade); Segunda secretária : Rosemeyre de Jesus Lima 
Dias (IP. Méier) ; Tesoureira: Ione América Celestino (IP.Grajaú). 

Estamos enviando anexo o relatório da Federação de mulheres, onde conta os 
detalhes das atividades realizadas ao longo do ano de 2018. 

Foram  indicados para a Secretaria Presbiterial do ano de 2019 o : Rev. Oliveiros 
Orru da Silva; Rev. Josias Rosa Ramos; Rev. Jocimar Goudart da Silveira 

Segue anexos: Relatório da Presidente; 
No Amor de Cristo Jesus 

 

__________________________________ 

Rev. Edson Menezes Nascimento 
Secretário Presbiterial do Trabalho Feminino 
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Sonia Regina Alves Nascimento 
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Rev. Edson Menezes Nascimento 
Secretário Presbiterial  

 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 2018. 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

PRESBITÉRIO DE GUANABARA 
 

FEDERAÇÃO GUANABARA DE SAF’s 
 

Organizada em 23 de setembro de 1951 
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“Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que 
ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, 

porque Deus é amor”.                      1 João 4:7-8 
   

Mais um  ano de trabalho se finda minhas amadas irmãs. Neste ano pensamos 
um pouco no valor de sermos “Mulheres Auxiliadoras”, e, claro, não por sermos 
obrigadas, mas sim, por sermos movidas pelo grande amor de Deus, manifestado na 
cruz do calvário. Em nossos corações dia a dia foi renovado o desejo de 
compartilharmos desse amor com as nossas amigas. 

 Ao Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segue a nossa gratidão, por tudo que 
realizou em nossas vidas e através das nossas vidas no decorrer deste ano para a 
glória de Deus nosso Pai. Lembramos ainda do grande privilégio que é servir ao 
bondoso e amado Deus nas nossas atividades, pois estamos ligadas umas as outras 
em amor, este que é o reflexo do amor de Deus por nós. Nem todas as situações 
aconteceram como nós planejamos, algumas vezes fomos assaltadas pelo medo, mas 
o verdadeiro amor de Deus veio sobre nós e logo lançou fora o medo. Em cada 
experiência avançamos no aperfeiçoamento do amor e eu, particularmente, descobri 
na prática o que é ser amada, principalmente quando estamos em meio às dificuldades. 
Fica registrado o nosso agradecimento sincero a cada uma das irmãs, que nos 
apoiaram com suas orações, estiveram presentes nas atividades desenvolvidas por nós 
para o crescimento do Reino de Deus.  

Que nossas vidas reflitam o amor que temos a Jesus, e as nossas ações sejam 
fruto da gratidão que temos pela maravilhosa graça do Senhor.  

Vivamos como verdadeiras auxiliadoras, sejamos mulheres de conduta 
irrepreensíveis, em nossas lutas incansáveis, e na nossa fé estejamos firmes, pois certa 
é a vitória que temos por intermédio de Cristo Jesus. 
 

Projeto - 2018 

“A SAF foi organizada com a finalidade de cultivar o nível espiritual das sócias, com o 

Estudo da Palavra de Deus por meio de Estudos Bíblicos, auxiliar a Igreja e seu 

pastor no seu ministério, e praticar a beneficência, na ajuda aos necessitados.” (Ana 

Maria Prado) 

OBJETIVO GERAL: 

Guia das Sociedades Internas da IPB: 
Art. 2º.  – É missão das Sociedades Internas, cooperar com a Igreja em seu objetivo 

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

integração de seus membros. 

Parágrafo Único – A cooperação se dará por meio de ações espirituais, 

evangelísticas, missionárias, culturais, artísticas, sociais e desportivas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Apoiar as Safs em suas dificuldades no trabalho feminino 
 

PASSOS: 
- Incentivar as Safs  na realização de atividades com a partição das mulheres da 
igreja. 
- Fazer contato: 
   . Com os pastores das SAF’s Benfica e Mananciais. Falar da relevância do trabalho 
feminino 
  . Com as mulheres da igreja local através de uma líder da igreja. 

https://www.bibliaon.com/versiculo/1_joao_4_7-8/


6 
 

- Fazer um trabalho de aproximação. Uma reunião na igreja local, por exemplo: 
Reunião Inspirativa, Festa das missões etc. 

 
TEMA 

 
MULHER AUXILIADORA 

Obrigada não, agradecida! 
 

“Disse mais o SENHOR Deus: Não é bom que o homem esteja só; far-lhe-ei uma 
auxiliadora que lhe seja idônea.” Gênesis 2.18 

 
 

OBJETIVO:  
Resgatar a relevância do trabalho feminino. 

 
METAS: 

6- Servir- como verdadeiras auxiliadoras 

7- Testemunhar – sendo irrepreensíveis na conduta 

8- Perseverar – incansáveis na luta 

9- Permanecer – firmes na fé 

10- Ser – vitoriosas por Cristo Jesus 
 

 
Composição da Federação Guanabara de SAF’s 

 

Diretoria: 

 

Presidente: Sonia Regina Alves Nascimento 
Vice Presidente: Creuza Pereira De Oliveira Telles 

Secretária Executiva: Edna Varella Serapião 
1ª Secretária: Wislene Oliveira Alves de Souza 

2ª Secretária: Amanda Gomes Teixiera 
Tesoureira: Ione América Celestino 

 
Secretárias de Atividades: 

 

Ação Social: Walkiria Lima de Araujo de Oliveira 
Causas Da Ipb: Dejalmira Menezes Nascimento 

Comunicação E Marketing: Rosangela Luis Bento 
Cultura: Maria Rivânia Ribeiro Miranda 

Espiritualidade: Elci Vargas Gomes 
Estatística:  Laci Marques Lima Espínola 

Evangelismo E Missões: Danielle Barbosa Teixeira Ramos 
Música: Doris Gripp Barros Ramos e Ruth Magalhães A. de Souza 

Projeto Ana: Débora Ferreira do Monte 
Sociabilidade: Rosemeyre de Jesus Lima Dias 

Terceira Idade, Esporte E Recreação: Ilma de Souza Gomes 
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Secretário Presbiterial 

 
Agradecemos ao Senhor Jesus a vida do nosso Secretário Presbiterial Rev. 

Edson Menezes Nascimento, servo do Senhor Jesus, amigo, dedicado, presente nas 
atividades desenvolvidas pela Federação, sempre disposto a nos apoiar e orientar. 

Que o Senhor Jesus renove suas forças, para que continue ser exemplo de 
incentivo para nós mulheres auxiliadoras a cumprir nossa missão na obra de Deus. 

 
 
 

Igreja Hospedeira 

 

Agradecemos ao Rev. Nilson Cardoso Dutra e ao Conselho da Igreja 
Presbiteriana de Higienópolis por ter acolhido a Federação Guanabara de Saf’s no 
decorrer deste ano em suas Reuniões da Comissão Executiva. 

 
 

SAF Amiga 

 
SAF Amiga tem o objetivo de aproximar as SAF’s, incentivar a oração uma pela 

outra e participar, quando possível, das datas importantes. 
 

Grajaú   SAF Amiga –   Luz 

Higienópolis   SAF Amiga -  Méier 

Jacarezinho   SAF Amiga –           Maria da Graça 

Luz               SAF Amiga -            Tomás Coelho 

Manguinhos            SAF Amiga–            Riachuelo 

Maria da Graça       SAF Amiga –          Vieira Fazenda 

Méier                       SAF Amiga–           Piedade 

Piedade                   SAF Amiga -          Manguinhos 

Tomaz Coelho        SAF Amiga–          Jacarezinho 

Riachuelo                SAF Amiga -          Grajaú 

Vieira Fazenda        SAF Amiga –         Higienópolis 
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Estrutura 

 
A Federação Guanabara este ano contou com 11 Safs: 
 

SAFs Presidentes 

Grajaú Walkíria Lima de Araújo de Oliveira 

Higienópolis Amanda Gomes Teixeira 

Jacarezinho Laci Marques Lima Espínola 

Luz da Alvorada Lídia Anchieta da Silva  

Manguinhos Débora Ferreira do Monte 

Maria da Graça Zelita Dantas Prado 

Méier  Juliene Cecília Dias de Souza 

Piedade Elisabete de Lima de Oliveira 

Tomas Coelho Norma  Lúcia Coelho Duarte 

Riachuelo  Edna Varella Serapião 

Vieira Fazenda Dinair da Silva Pereira 

   
       

Administração e Supervisão 

 
No cumprimento de suas atribuições, a Federação Guanabara de Safs reuniu-

se em: 

 
Diretoria 

 
A Diretoria esteve reunida 5 vezes, tendo a finalidade de nomear as Secretárias 

de Atividades; elaborar o planejamento dos trabalhos; tratar dos assuntos 
administrativos e planejar o Congresso Anual.   

 
 12/12/2017 – na casa da Presidente. 

PAUTA 
FEDERAÇÃO 

 Escolha do tema da Federação 

 Nomeações das secretárias de atividades; 

 Projeto das secretarias de atividades – incentivar as secretárias a 
prepararem projetos para suas secretarias 

  Organização da agenda 2018; 

 Planejar as Reuniões Inspirativas 

 Pauta para executiva.  
 

 13/03/2018 – casa da presidente 
PAUTA 
FEDERAÇÃO 

 Mimo da presidente pra diretoria 

 Per capita  

 Projeto das secretarias de atividades  

 Reuniões Inspirativas- serão realizadas 02(duas) sendo uma ao ar livre 

  Bazar para fundo do congresso 

 Tarde de louvores e Talentos 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
PRESBITÉRIO DE GUANABARA 

FEDERAÇÃO GUANABARA DE SAF’S 
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 Festa Missionária 

 Aniversário da Federação 
SINODAL 

Calendário para 2018 
               NACIONAL 

                      XVIII Congresso Nacional – Gramado – RS - Duas representantes  
                     Presidente Sonia e a secretária Executiva Edna. 
  Apresentação do relatório 

 

 08/05/2018 – na casa da tesoureira 
PAUTA 
FEDERAÇÃO 

 Tarde de louvores e Talentos 
Data: 02/06 
Local: IP Piedade 
Horário: 15h 
Preletor: Rev Márcio Tenponi 

 Reunião Inspirativa 
Data:       21/07                             
Local: IP Carioca                         
Horário: 15h              
Preletora: Andréa Soares            

 Bazar para fundo do congresso 

 Secretárias de atividades  
          SINODAL 

- Conversa com o capelão 
  Kit passagens – R$ 88,00 
  Kit livros – R$ 150,00 
  Cestas Básicas R$ 90,00 
22/05 – Aniversário da Sinodal – 14h – IP Bento Ribeiro – vamos participar. 
25/08 – Avanço Missionário – 9 às 13h – IP Taquara- ver nas Safs pessoas 
para colaborar. 

 
 10/07/2018– na casa da Vice presidente 

PAUTA: 
FEDERAÇÃO 

 Per capita – R$ 28,62 - setembro 

 Tarde de louvores e Talentos- avaliação 
                      Uma programação excelente. Bem organizada. 

 Reunião Inspirativa – 21/07 – 15h IP Carioca 

 Festa Missionária  
  04/08 – 15h IP Maria da Graça 

 Fundo para o aniversário do coral 

 Planejamento aniversário Federação  

 Secretárias de atividades  
              SINODAL 

 Formar grupo de whatsapp 

 19/07 – visita ao museu de Jerusalém 

 25/08 – Avanço Missionário – 9 às 13h – IP Taquara 
 

 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 
PRESBITÉRIO DE GUANABARA 

FEDERAÇÃO GUANABARA DE SAF’S 
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 06/11/2018– na casa da sec. Executiva 
PAUTA: 
FEDERAÇÃO 

 Entrega da per capita 

 Entrega dos Relatórios  

 Reunião Inspirativa ao ar livre 
Dia 17/11 – Quinta da Boa Vista de 10 às 13h 
Gincana com a participação da Fed. de UCP’s 

 Bazar para o congresso de 2022 

 Planejamento para o 67º. Congresso da Federação 
      IP Grajaú – 01/12 de 8 às 17h 
SINODAL 

  Culto da Reforma na IPB Irajá – dia 31/10 às 19:30h 

 Culto de gratidão por 134 anos do Trabalho Feminino da IPB e 34 anos     
     do Coral Cirene Louro Campos - na IP Bento Ribeiro – dia 10/11 às 14h.  
     Entrada das Bandeiras da Sinodal, Federações e SAFs. Oferta  
     Missionária de Natal. 

 Confraternização da Sinodal – Forte de Copacabana – dia 04/12 
encontro às 10h. 

                NACIONAL 

 Encontro Regional da Redião Sudeste Norte – SESC Guarapari – ES 
– 18 a 20/10/2019 

 
Registramos: 
A presença do Secretário Presbiterial em todas as reuniões da diretoria. 

 
 

Reuniões Executivas – Presença da Diretoria, Secretário 
Presbiterial, Secretárias de Atividades e Presidentes de Safs 

 
Foram feitas seis Reuniões Executivas, tendo como Competência de: 

 Repassar os whatsaps  e trabalhos da CNSAF’s e Sinodal; 
 Rever nossa agenda; 
 Coletar sugestões e discutir planos e atividades agendadas; 
 Orientar as irmãs sobre assuntos pendentes; 
 Divulgar eventos especiais; 
 Comemorar os aniversariantes do bimestre;  
 Recepcionar a entrega dos relatórios. 

 
 
 

Trabalhos Realizados pela Federação 
 

 ANO 2017 
 

 Homenagem aos Pastores do PNGB e esposas na IP Maracanã.  
- Leitura Bíblica 
- Oração pela vida dos pastores e esposas.  
- Leitura de poesia 
- Entrega das lembranças para os pastores e suas esposas.  
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 ANO 2018 
 

- 2 Reuniões Inspirativas – IP Carioca ( Palestrante Andréa Soares) - 30 
pessoas e Ar livre –   Quinta da Boa Vista - 53 pessoas 
- Tarde de Talentos e Louvores – IP Piedade (Meditação Pr. Márcio Tenponi)- 
82 pessoas. 
- Festa Missionária – IP Maria da Graça ( Palestrante Leila Faustino) – 61 
pessoas. 
- Culto de Gratidão pelo aniversário da nossa Federação – IP Higienópolis -
15h- Preletor - Pr. Romer Cardoso – 97 pessoas 
- 67º Congresso da Federação Guanabara – IP Grajaú – Pr. André Monteiro 
 
 
 
 

Trabalhos realizados- Reuniões Inspirativas 
  

As Reuniões Inspirativas tiveram o objetivo de alcançar mulheres 
descrentes e aprofundar a vida espiritual das mulheres cristãs.  

- Dia 21/07 na IP Carioca 
   Devocional: pastor Rafael Soares. 
   Palestrante: profa. Andréa Christiny Soares 
- Dia 17/11 na Quinta da Boa Vista 
   Organização da Reunião Inspirativa “Ao ar livre” sob a responsabilidade 

da segunda secretária Amanda. Atendendo a proposta lançada pela comissão 
de Planos e Metas durante o 66º Congresso da Federação, foi organizado uma 
Reunião Inspirativa em um ambiente aberto, com uma dinâmica diferente. 
Contamos com a participação e apoio da Federação de UCPs do Presbitério de 
Guanabara, aproveitando a oportunidade para realizarmos tal atividade em 
conjunto. A proposta foi realizar um Piquenique no parque Quinta da Boa Vista. 
Segue a descrição da organização:  

perguntas baseadas no livro de Juízes, capítulos 6 a 8. Foram organizadas 
brincadeiras para descontração entre as gerações. 

 
os itens entre as SAFs em reunião executiva anterior, onde cada representante 
escolheu o que levaria.  

próprio parque. Cada sócia usou meios próprios para chegar.  
 

participarem.   
 Foi distribuído um livreto “ A corrida da Fé” R. C. Sproul 
 Tivemos 53 presenças.  
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Trabalhos Realizados pela Federação através de suas Secretarias 
  
Agradecemos a Deus por nos ter dado disposição e alegria em servi-lo.  

  As Secretárias de Atividades realizaram os trabalhos juntamente com a Federação de 
forma maravilhosa. 

 
  Ação Social: 

“Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo coração, como para o Senhor e 
não para homens”. Colossenses. 3:23  
Secretária: Walkiria Lima de Araújo Oliveira 
 
Objetivo Geral: 
Fortalecer o espírito de misericórdia entre as sócias das SAF’s como prática 
concreta do amor cristão, trabalhando em conjunto com a Junta Diaconal. 
Neste período, foram realizadas as seguintes atividades: 
1) Organizamos uma campanha para arrecadar numerário para a aquisição de 
fraldas geriátricas para o Lar Samaritano, quando foi arrecadado um total de 
R$960,00 (novecentos e sessenta Reais), transformados em oito fardos com 
12pacotes cada e mais dois pacotes avulsos; 
2) Foi doado pela Federação kit’s de higiene dental, para distribuição no 
“Avanço Missionário” na IP Taquara. 
 
 

 Causas da IPB: 
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças”. Ec. 

9.10a 

          Secretária: Dejalmira Menezes Nascimento 
 

Minha gratidão ao Senhor pelo privilégio de servi-lo e agradeço as irmãs da 
diretoria por lembrarem o meu nome para esse cargo tão importante. 
 

 Participei de todas as reuniões executivas realizadas na IP Higienópolis. 

 Enviei cartões de felicitações para todos os pastores do nosso 
Presbitério (ativos e jubilados), suas esposas, para as viúvas e 
autoridades da IPB. Anexo 1 
 

 
 Cultura, Esporte e Lazer 

 “E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em 
nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus pai.” Cl. 3:17 

 
Secretária: Maria Rivânia Ribeiro Miranda 
 

 “Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito”.  Gálatas 5:25 
 
Com a Graça de Deus chegamos a mais um fim de ano com alegria e 
disposição, a Ele toda honra e toda Gloria pelas oportunidades que me foram 
confiadas. 

 
atribuições: 

dia 04/08/2018 realizamos uma atividade juntamente com a secretaria de 
Missões. 
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de Copacabana juntamente com a secretaria de cultura da Sinodal. 
 
 

 Espiritualidade 
 
“E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em 

nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.” 
Colossenses 3: 17 4  

Secretária: Elci Vargas Gomes 
 

  Sob a  direção e orientação de Deus, pude estar a frente desta secretaria, 

trabalhando sempre com amor e dedicação, em prol do trabalho que não é nosso e 

sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 

Atividades desenvolvidas durante este ano por esta secretária 
Dirigi todas as reuniões da Executiva da Federação. 

       Na primeira reunião esteve fazendo a meditação o Secretário Presbiterial Rev. 
Edson Menezes Nascimento. 
      Na segunda reunião a Vice Presidente esteve fazendo a meditação. 
     Na terceira reunião fiz a meditação com o tema “o dever de orar e como devemos 
orar.” 
     Na quarta reunião falei sobre “como o cristão deve ser sal da terra.” 
     Na quinta reunião falei sobre “ o cristão buscando  a santificação.” 
Elaborei e dirigi a liturgia do culto de gratidão pelo aniversário da nossa Federação, 
no dia 22 de setembro, na Igreja Presbiteriana de Higienópolis. 
    Elaborar e dirigir o 67º Congresso da nossa Federação à ser realizado no dia 01 de 
dezembro na Igreja Presbiteriana do Grajaú. 

. 
 

 Estatística 
“Levantai o censo de toda congregação dos filhos de Israel, segundo as 
suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, 
nominalmente, cabeça por cabeça”. Nm 1.2 
 

           Secretária: Laci Marques Lima Espínola  
           As atribuições foram: Coletar dados das SAFs; Analisar e apresentar os pontos  
           positivos e negativos dos dados fornecidos objetivando alcançar melhores  
           resultados nos trabalhos. 
 

 Evangelização e Missões 
  “Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na Casa 
    do Senhor, nas horas da noite.” Salmos 134:1 
 

 Secretária: Danielle Barbosa Teixeira Ramos 
      

           Atividades desenvolvidas no cumprimento de minhas atribuições: 

   Chá Missionário na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça 
   Contato por email com os missionários: Levi Edrey de Andrade/Reverendo  
   Josias da Luz Carvalho/Rachel Goulart de Leon Foi realizado o Chá Missionário  
   na IP Maria da Graça.  
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 Música 

   “Cantai louvores ao Senhor, porque fez cousas grandiosas; saiba-se isto em  
     toda a terra.”Is 12:5  
 
Secretárias: Doris G. Barros Ramos e Ruth Magalhães Alves de Souza 

 
           Foi com muita satisfação que, com o auxílio de Deus, realizamos as nossas 

atividades na Secretaria de Música da Federação Guanabara de SAFs. 

Atividades desenvolvidas no cumprimento de nossas atribuições realizadas pela 

federação: 

          Participamos de todas as reuniões executivas da Federação Guanabara de 
SAFs, tocando e regendo os hinos das reuniões. 
          Organizamos e dirigimos a Tarde de Talentos e Louvor da Federação Guanabara 
de SAFs, realizada na Igreja Presbiteriana de Piedade, no dia 02.06.18. 
          Participamos da Reunião Inspirativa da Federação Guanabara de SAFs, no dia 
21.07.18, na Congregação Carioca, e pretendemos participar da próxima no dia 
17.11.18, na Quinta da Boa Vista. 
          Participamos da devocional da Festa Missionária, na Igreja Presbiteriana de 
Maria da Graça, tocando e regendo os hinos, no dia 04.08.18. 
          Organizamos o material para os ensaios do Coral da Federação de SAFs: pastas, 
cópias, CDs, agendas de ensaios, inclusive usando o WhatsApp e e-mails. O Coral da 
Federação Guanabara de SAFs cantou no Culto de Aniversário da Federação 
Guanabara de SAFs, na Igreja Presbiteriana de Higienópolis, no dia 22.09.18, onde 
regemos, também, os hinos congregacionais. 

Em todas as reuniões devocionais da Federação Guanabara de SAFs, 
incentivamos o uso dos hinos do Hinário Novo Cântico. 
          Continuamos, igualmente, a incentivar os líderes com conhecimento básico de 
música a orientarem, em suas igrejas, nas reuniões, a melodia e andamento dos hinos, 
conforme à partitura oficial, inclusive a ensinarem hinos não conhecidos por cada SAF, 
utilizando, se necessário, os CDs gravados pela Editora Cultura Cristã, assim como a 
estimularem a formação de duetos, quartetos, coral feminino, etc. 

Tanto o Coral, como nós, Secretárias de Música da Federação Guanabara de 
SAFs, estaremos presentes, se Deus permitir, ao Congresso da Federação 
Guanabara de SAFs, cantando (Coral), acompanhando e regendo os hinos 
congregacionais (Secretárias de Música), na Igreja Presbiteriana do Grajaú, no dia 
01.12.18.     

 
 Projeto Ana 

“Até aqui nos ajudou o Senhor.” I Sm 7.12b 

 
 Secretária: Débora Ferreira do Monte. 

Neste período, foram realizadas as seguintes atividades: 

 Dirigiu o momento Ana nas executivas e no Culto de Aniversário da 
Federação. 

 
 Sociabilidade 

“Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus 
para conosco.” 1Ts 5.18 
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Secretária: Rosemeyre de Jesus Lima Dias 
Neste período, foram realizadas as seguintes atividades: 

 A cada bimestre do ano, separamos um momento da reunião executiva 
para abraçarmos as aniversariantes daquele período, oramos e 
entregamos uma pequena lembrança. 

 No aniversário da Federação Guanabara foi entregue uma lembrança 
para o mensageiro Pastor Romer Cardoso dos Santos e também para a 
presidente e o Rev Edson Menezes Nascimento pelo seus aniversários. 

 Ao participar do 67º. Congresso da Federação foi entregue u,a lembrança para 
o mensageiro Rev André Monteiro. 
 

 Terceira Idade, Esporte e Lazer 
“Bendigo o Senhor, que me aconselha; pois até durante a noite o meu 

coração me ensina.” Salmo16:7 

 Secretária: Ilma de Souza Gomes 
Confeccionei lembrancinhas para as vovós e as homenagiei pelo seu 
dia. 

 Homenagem as vovós da terceira idade com entrega de 
lembrancinhas. 

 Enviei cartões de aniversário para as Presidentes que moram Dora 
do Rio de Janeiro- Sra. Valdete – 1996 e Verginia - 1991 

   
 

Trabalho a ser realizado se assim Deus permitir 

- Homenagem as esposas de pastores e aos Pastores do nosso 
Presbitério. Na reunião ordinária do PGNB na IP Riachuelo. 

 
 

Trabalhos onde a Federação se fez representar 
 
“Entregue o seu caminho ao Senhor; Confie nele, e ele agirá.” Salmo 37:5 – NVI 

-  Culto de abertura da Reunião Ordinário do Presbitério de Guanabara quando 
Homenageamos os pastores e esposas com uma linda caneta personalizada – IP 
Maracanã. 
- Encerramento das atividades da Sinodal – Centro Cultural Nordestino  
- Nas reuniões da diretoria e executiva da Sinodal Guanabara. 
- Congresso Federação de Bento Ribeiro   
- Culto pelo Dia da Mulher Presbiteriana – IP Bento Ribeiro 
- No XVIII  Congresso da CNSAF’s com duas representantes 
- Reunião com o capelão do Seminário Presbiteriano – Pr Adelino – IP Méier 
- Reunião Inspirativa da Sinodal – IP Méier 
- Aniversário da Sinodal – IP Bento Ribeiro  
- Avanço Missionário da Sinodal – IP Taquara 
- Aniversário da presidente da Sinodal nossa irmã Neilda -  IP Coelho Neto 
- Aniversário da Saf Higienópolis 
- Aniversário da Saf Grajaú no Hotel IBIS  - Copacabana 
- Aniversário da Saf Piedade  
- Culto de Gratidão pelo aniversário da Federação Bento Ribeiro e sua presidente – IP 
Bento Ribeiro. 
 - Chá da maternal – IP Grajaú 
- Aniversário da maternal – IP Higienópolis 
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- Aniversário da SAF Maria da Graça 
- Aniversário de 101 anos da SAF Tomás Coelho 
- - Aniversário da SAF Riachuelo 
- Reunião do Sínodo da Guanabara na IP Rio – Tema: Revitalização 
- Festa no INPAR 
- Culto da Reforma – IP Irajá – organização do Sínodo da Guanabara 
- Presença em grupos das Saf’s Higienópolis e Maria da Graça 
 
 

 
Conclusão e Agradecimentos 

 
“Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes 

na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.” 
 Cor 15:58 

 
Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmã da Diretoria. Todas se 

dedicaram e se empenharam para realizar a missão que recebemos do Senhor. Dessa 
forma, contribuíram para que fossem cumpridos os propósitos de Deus para Federação 
Guanabara durante esse ano. Juntamente com elas, procuramos acompanhar as SAF’s 
em suas programações.  

 

 A Vice-presidente irmã Creuza Telles uma serva consagrada na obra do Senhor, que 
sempre transmitiu alegria, apoiando a presidente em todos os momentos e a  
substituindo em algumas programações.  

  A Secretária Executiva irmã Edna Varella sempre atenta na obra do Senhor, 
colocando amor, carinho e dedicação em tudo que faz.  

   A 1ª Secretária irmã Wislene de Souza sempre disposta e muito eficiente em redigir 
as atas da Federação.  

   A 2ª Secretária irmã Amanda apoiando a primeira secretária, registrando através dos 
livros de presença as atividades e sempre pronta a colaborar. 

 A tesoureira irmã Ione Celestino com muita destreza e competência cuidou das 
finanças da Federação.  

Com alegria no coração damos graças a Deus por mais uma tarefa que Ele nos confiou 
e nos ajudou a realizar. Agradecemos pelo privilégio de convivermos e aprendermos 
com irmãs tão amadas e que verdadeiramente amam ao Senhor Jesus e com primazia 
realizam sua Obra, sempre fazendo o melhor para refletir Jesus em suas vidas.  
Registramos o nosso agradecimento: 

 Ao Reverendo Alex Barbosa Vieira e Conselho da igreja Presbiteriana do 
Grajaú por hospedar o nosso 67º Congresso.  

 As irmãs queridas Secretárias de Atividades e Presidentes de SAFs e a 
todas as sócias que compõe essa Federação, que apoiaram indo, 
participando e contribuindo nos trabalhos da Federação.  

 Ao nosso querido Secretário Presbiterial Rev. Edson Menezes Nascimento 
que nos orientou com palavras de amor e sabedoria.  
Sempre amigo nas horas precisas. Que o Senhor abençoe a sua vida. 

 Ao Rev. André Monteiro por aceitar o convite de ser o preletor em nosso 
Congresso.  

“O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como 

eu vos amei.”      João 15:12 

Introdução 
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 A querida SAF de Higienópolis, ao Conselho pelo apoio, amizade e alegria 
com que receberam a Executiva da Federação.  

 As igrejas que nos hospedaram pelo carinho e disponibilidade. 
Agradecemos a Deus pelas bênçãos derramadas, e como prova de nossa dedicação e 
amor ao trabalho do Senhor, queremos dizer que estamos prontas para cumprirmos o 
nosso dever, para a Glória de Deus.  
 
“Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós: enviou o seu Filho 
Unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste 
o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e 
enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que 
Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros”.  
                                                                                                             1 João 4:9-11 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 2018. 
 

_______________________________________ 
                                                     Sonia Regina Alves Nascimento   

                                           Presidente 
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