
 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL  
SGB – SÍNODO DA GUANABARA  
PGNB – PRESBITÉRIO DE GUANABARA  

Secretaria Presbiterial do trabalho Feminino  
 
  " Rendei graça ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para 
sempre." Salmo 118:1  
 
Rio de janeiro, 07 de Dezembro de 2015.  
 
Ao Presbitério de Guanabara  
Assunto: Relatório da Secretaria do Trabalho Feminino.  
.  
Queridos irmãos,  

Toda gratidão seja dada ao Senhor Deus, único digno de louvor e 
adoração, servi-lo é para mim um grande privilégio. Agradeço ao meu amado 
concílio pela confiança dos queridos irmãos me concedendo grande honra de atuar 
no ano de 2015 como secretário do trabalho feminino.  

Gostaria de destacar a alegria, a disposição, e a vida piedosa das irmãs 
que integram a federação de SAFs. Totalizando 254 irmãs distribuídas em 1 
igrejas federadas.  

A Federação de Mulheres no ano de 2015 esteve trabalhando em torno do 
tema: Mulheres refletindo Jesus “Mulheres refletindo Jesus” considerando o 
texto: “O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu 
vos amei”. Jo 15:12  

A federação de SAFs. ao longo do ano de 2015, teve o alvo de incentivar a 
participação das mulheres das igrejas que ainda não têm SAF federadas. Fazendo 
reuniões nestas igrejas, de maneira que ao longo do ano todas foram visitadas.  

Como secretário estive presente em seis (6) reuniões da Executiva, sempre 
trazendo uma palavra de incentivo as irmãs e buscando junto com elas caminhos 
para que o trabalho seja mais relevante.  

Participei do aniversário das SAFs. do Grajaú, Méier, Maria da Graça, 
Riachuelo, Higienópolis. Participei do Retiro Espiritual da SAF da IP Maria da 
Graça.  

Participei do culto comemorativo de aniversário da Federação de SAFs, do 
Presbitério de Guanabara.  

Participei das reuniões de círculos, onde também levei uma palavra de 
apoio ao trabalho realizado estive presente na confraternização dos grupos e 
encerramento dos trabalhos.  

Preguei no culto da sinodal de mulheres em ação de graças pelos 131 anos 
das SAFs no Brasil, na IPB Rocha Miranda.  

Participei do congresso da Federação de SAFs, examinei e aprovei os livros 
de atas e da tesouraria.  



Instalei o 65º congresso (2015) realizado na IP Piedade e dei posse a nova 
Diretoria para o ano de 2016 como segue: Presidenta: Sonia Regina Alves 
Nascimento (IP. Maria da Graça); Vice presidente: Creuza Pereira de Oliveira 
Telles (IP Higienópolis); Secretária Executiva: Edna Varella Serapião (IP. 
Riachuelo); Primeira secretária: llma de Souza Gomes (IP. Piedade) ; Segunda 
secretária Wislene Oliveira .Alves de Souza (IP Piedade); Tesoureira: Ione 
America Celestino (IP. Grajaú).  

Estamos enviando anexo o relatório da Presidente da Federação, onde 
conta os detalhes das atividades realizadas ao longo do ano de 2015.  

Foram indicados os pastores para a secretaria presbiterial do ano de 2014: Rev. 
Edson M. Nascimento; Rev. Oliveiros Orru da Silva; Rev. Clemente Gonçalves.  

Segue anexos: Relatório da Presidente;  

 

 

 
No Amor de Cristo Jesus  
__________________________________  
Rev. Edson Menezes Nascimento 
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Relatório da Federação Guanabara das Sociedades 

 
Auxiliadoras Femininas do 

Presbitério Guanabara 
 
 

Ano Eclesiástico de 2015 



“O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.” João 
15:12  

 
Introdução  
Mais um ano se finda. Este ano, se não para todos, está sendo muito difícil 
para a maioria das pessoas. Mas, como está nosso relacionamento com 
Deus? O que aprendemos? O que praticamos? Isso deve ser o que norteia 
nossa vida.  
 
“Tu és a fonte da vida, e, por causa da tua luz, nós vemos a luz”. Sl 36.9  
Deus nos desafiou a servi-lo e glorificar o Seu nome. A Ele damos graças, 
pois nos acompanhou, orientou e guardou no seu grande amor durante 
esse ano em todos os momentos.  
 
Em sua infinita misericórdia nos uniu, Diretoria e Comissão Executiva da 
Federação Guanabara, para cumprirmos o seu ide.  
 
Engrandecemos ao Senhor pelo ano que se encerra. Agradecemos por 
todas as realizações, pelos bons momentos, mas também pelos 
momentos de aflição. Declaremos:  
 
“Todos vocês que temem a Deus, venham e escutem, e eu contarei (a 
vocês) o que ele tem feito por mim”. Sl 66:16  
 
TEMA:  
“Mulheres refletindo Jesus”  
“O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros, assim como eu 
vos amei”. Jo 15:12  
 
OBJETIVOS  
Incentivar as mulheres:  
Ter uma vida de intimidade com Deus  
Serviço no dia a dia  
Amor ao próximo  
 
 
 
 
 
SUB-TEMAS  
“Mulheres refletindo Jesus no relacionamento:”  



a) Com Deus – “Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, 
pedireis o que quiserdes, e vos será feito”. Jo: 15.7  
 
Devemos buscar conhecer Deus de forma pessoal, individual para 
podermos permanecer nEle.  
 
b) No dia da dia – “Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome 
este que, traduzido, quer dizer Dorcas; era ela notável pelas boas obras e 
esmolas que fazia”. At. 9:36  
 
c) Com as pessoas – “Nisto conhecemos o amor: Que Cristo deu a sua vida 
por nós; e devemos dar a nossa vida pelos irmãos”. I Jo. 3:16  
 
Deus nos separou para uma missão aprender com o Senhor Jesus e 
vivermos esse aprendizado: Deus é Amor e devemos amar nossos irmãos. 
E esse viver vai glorificar a Deus e testemunhar desse amor ao mundo 
sedento.  
 
Apresentamos o relatório da Federação Guanabara de Safs do Presbitério 
de Guanabara, no exercício eclesiástico de 2015, como segue:  
“Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a 
batalha e os dedos, para a guerra”. Sl. 144.1 
  
Composição da Federação Guanabara de SAFs  
Diretoria  
Presidente: Sonia Regina A. Nascimento  
Vice- Presidente: Creuza de O. Telles  
Secretária Executiva: Edna V. Serapião  
1ª Secretária: Ilma de S. Gomes  
2ª Secretária: Sandra B. da S. Viana  
Tesoureira: Ione A. Celestino  
Secretárias de Atividades:  
Ação Social: Walkiria L. de A. de Oliveira  
Causas da IPB: Marta H. da S. Monteiro  
Comunicação e Marketing: Elci V. Gomes  
Cultura, Esporte e Lazer: Vilma L. C. P. Stutz  
Espiritualidade: Zelita D. Prado  
Estatística: Laci M. L. Espínola  
Evangelismo e Missões: Danielle B.T. Ramos  
Música: Doris G. B. Ramos e Ruth M. A. de Souza  



Projeto Ana: Dejalmira M. Nascimento  
Sociabilidade: Sandra B. V. Viana  
Terceira Idade: Ivonete M. G. Gonçalves  
CÍRCULO DÉBORA  
Relatora: Wislene O.A. de Souza  
Saf’s: Luz da Alvorada, Maria da Graça, Piedade e Tomas Coelho.  
Acolher: Carioca, Cascadura e Mananciais  
CÍRCULO LÍDIA  
Relatora: Vilma L. da C. P. Stutz  
Saf’s: Grajaú, Méier e Riachuelo  
Acolher: Camarista e Maracanã  
CÍRCULO NOEMI  
Relatora: Débora Ferreira do Monte  
Saf’s: Higienópolis, Jacarezinho, Manguinhos e Vieira Fazenda  
Acolher: Abolição e Benfica  
 
Secretário Presbiterial  
O 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 SAF e 
na igreja.  
 
Igreja Hospedeira  
Agradecemos a Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, ao Rev. Edson 
Menezes Nascimento, ao Conselho por ter acolhido a Federação 
Guanabara de Safs no decorrer deste ano em suas Reuniões da Comissão 
Executiva e programações da Secretaria de Cultura.  



SAF Amiga  
Foi desenvolvido a SAF Amiga entre os círculos com o objetivo de um 
maior entrosamento e troca de experiência entre as SAFs da Federação.  
 
Círculo Débora  
Piedade - SAF Amiga – Luz da Alvorada  
Luz da Alvorada - SAF Amiga – Tomaz Coelho  
Maria da Graça - SAF Amiga - Piedade  
Tomás Coelho - SAF Amiga – Maria da Graça  
Círculo Noemi  
Jacarezinho - SAF Amiga - Higienópolis  
Higienópolis - SAF Amiga – Vieira Fazenda  
Manguinhos - SAF Amiga – Jacarezinho  
Vieira Fazenda – SAF Amiga – Manguinhos  
 
Círculo Lídia  
Grajaú - SAF Amiga - Riachuelo  
Riachuelo - SAF Amiga – Méier  
Méier - SAF Amiga – Grajaú  
 
Estrutura  
A Federação Guanabara este ano contou com 11 Safs:  
Safs Presidentes  
Grajaú Ione A. Celestino  
Higienópolis Danielle B. T. Ramos  
Jacarezinho Laci M.L. Espínola  
Luz da Alvorada Zizélia Martins  
Manguinhos Débora F. do Monte  
Maria da Graça Zelita D. Prado  
Méier Iva G. A. de Souza  
Piedade Juraci L. da Silva  
Tomas Coelho Alda M. Marques  
Riachuelo Leia C. R. de M. Otaviano  
Vieira Fazenda Elza T. Gonçalves  



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.  
12/2014 –  
Escolha do tema da Federação  
 
(Mulheres refletindo Jesus – Jo 15.12)  
Nomeações das secretárias  
Organização da agenda 2015  
Homenagem as Esposas (toalhinha de mão com o nome gravado) e 
Pastores (um porta retrato) - atividade realizada na abertura da Reunião 
Ordinária do PGNB na IP Riachuelo.  
Com o objetivo de acolher nossas irmãs de igrejas que ainda não estão 
organizadas em Saf os Círculos serão realizados nas igrejas: IP Carioca, IP 
Cascadura e IP Mananciais (Círculo Débora), IP Benfica e IP Abolição 
(Círculo Noemi), Congregação Camarista Méier e IP Maracanã (Círculo 
Lídia)  
Pauta para executiva.  
10/03/2015 – Preparação da pauta para a reunião da Executiva.  
08/07/2015 – Verificação dos preparativos:  
Tarde de louvores e talentos – IP Méier  
Chá Missionário- IP Riachuelo  
Pauta para a Reunião Executiva.  
01/09/2015 – Organização:  
Comemoração do aniversário da Federação  
Visita ao Seminário – Trabalho da sinodal – tarefa levar o salpicão e 
oferta para os seminaristas.  
20/10/2015 -  
Planejamento para o 64º Congresso Federação Guanabara  
Visita a IP Carioca e Mananciais  
Pauta para Executiva  
Definição do mimo para os pastores e esposas  
 
Registramos:  
A presença do Secretário Presbiterial em todas as reuniões da diretoria.  
Todas as reuniões de diretoria se realizaram na casa da presidente.  



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 e-mails, 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 2014  
Homenagem aos Pastores do PNGB e esposas na IP Riachuelo.  
 
- Leitura Bíblica  
- Oração pela vida dos pastores e esposas.  
- Lembrança de um porta retrato com foto do Pastor e esposa.  
- Lembrança - uma toalha de mão gravado o nome de cada esposa.  
ANO 2015  
 
- Encontro dos círculos em igreja que não possuem Saf organizada.  
- Tarde de Talentos e Louvores – IP Méier  
- Chá Missionário – IP Riachuelo  
- Culto de Gratidão pelo aniversário da nossa Federação – IP Higienópolis  
- Culto de Gratidão pelo aniversário do Secretário Presbiterial Rev. Edson 
M. Nascimento e a nossa Presidente Sonia R.A. Nascimento – IP Maria da 
Graça.  
- 64º Congresso da Federação Guanabara – IP Piedade  
Trabalhos realizados pelos Círculos  
1. O tema da Federação Guanabara: “Mulheres refletindo Jesus” foi 
dividido nos 4 encontros:  
 
Círculo Débora: Relatora: Wislene O. A. de Souza  
29/04 - IP Tomas Coelho:  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com Deus”  
o Participação das Safs de Piedade e T. Coelho que dividiram as tarefas.  
o Preletora: Sra Maria Lúcia Viot – IP Tomas Coelho  
 



 
o Aniversariantes e visitantes – SAF Piedade  
o Lanche – SAF Tomás Coelho  
o Visitantes: SAFs Higienópolis, Méier, Riachuelo, Ilha do Governador  
24/06 – IP Cascadura  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento no dia a dia”.  
o Participação das Safs nas tarefas foi muito bem realizadas.  
o Preletora: irmã Alda Mattos Marques  
o O lanche foi oferecido pela igreja.  
28/10 – IP Carioca  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com as 
pessoas”.  
o Participação das Safs: O programa foi dividido em partes, cada SAF 
escolheu e ficou responsável por dirigir a sua.  
o Palestrante: irmã Sandra Bréa da S. Viana  
o Agradecimento: Mimo para palestrante e cartões e lembranças para os 
visitantes e presentes.  
o A Igreja nos ofereceu um delicioso lanche.  
Círculo Lídia: Relatora: Vilma L.da C. P. Stutz  
25/02 - IP Grajaú:  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com Deus”  
o Participação das Saf’s que dividiram as tarefas.  
o Preletora: Andreza Emerick Marinho – IP de Vila da Penha  
o Aniversariantes e visitantes – SAF Piedade  

o Lanche – Saf Grajaú  
o 21 presentes  
27/05 – IP Maracanã (apoio das relatoras dos outros círculos)  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento no dia a dia”.  
o Participação das Safs nas tarefas foi muito bem realizadas.  
o Preletora: Neilda P. de Oliveira – Presidente da Sinodal Guanabara  
o O lanche foi oferecido pela igreja.  
26/08 – IP Meier  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com as 
pessoas”.  
o O programa foi dividido em partes, cada SAF teve participação.  
o Palestrante: Sra.Aldacy M.Alves –IP Turiaçu  
o Estiveram presentes 24 presentes.  
 
Círculo Noemi: Relatora: Débora do Monte  
25/03 - IP Abolição:  



Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com Deus”  
o Participação das Saf’s que dividiram as tarefas.  
o Preletora: Sandra B. da S. Viana- IP Higienópolis  
o Aniversariantes: Saf Vieira Fazenda  
o Visitantes – SAF Manguinhos  
o Versículo – Saf Higienópolis  
o Mimo preletora: Saf Manguinhos  
 
22/07 – IP Benfica  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento no dia a dia”.  
o Preletora: Sonia Nascimento  
o Visitantes e dinâmica: Saf Vieira Fazenda  
o Aniversariantes: Saf Jacarezinho  
o Cânticos – Saf Higienópolis  
o Oração: Saf Manguinhos  
o O lanche foi oferecido pela igreja.  
30/09 – IP Manguinhos  
Sub-tema: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com as 
pessoas”.  
o O programa foi preparado e dirigido pela Saf Manguinhos.  
o Preletora: Débora do Monte  
o Dinâmica e um lanche delicioso – SAF Manguinhos  
 
Confraternização dos Círculos  
07/11 – IP Mananciais  
Sub-temas: “Mulheres refletindo Jesus no relacionamento com Deus, no 
dia a dia e com as pessoas”.  
o O programa foi organizado pelas relatoras dos três Círculos com 
participação das Safs.  
o Preletora: Vilma Stutz  
o Presença:  
- presidente da Sinodal: Neilda P de Oliveira  
- Secretário Presbiterial: Rev. Edson Nascimento  
- Pastor da igreja: Rev. André Monteiro  
As Relatoras dos Círculos organizaram os encontros com primazia. Os 
estudos sobre o tema foram de grande aproveitamento para nosso 
aprendizado e crescimento espiritual. Ao final das reuniões tivemos 
lanches saborosos e dinâmicas. Deus em sua grandiosa graça abençoe a 
vida das Relatoras pela dedicação e empenho em fazer o melhor para 
Deus.  



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:  
 
“Bem aventurado o que acode ao necessitado; o Senhor o livra no dia do 
mal”. Salmo 41:1  
Secretária Walkiria Lima de Araújo Oliveira  
Objetivo Geral:  
Fortalecer o espírito de misericórdia entre as Safs como prática concreta 
do amor cristão, trabalhando em conjunto com a Junta Diaconal.  
Promoveu as seguintes atividades:  
- Visitas:  
Abrigo Presbiteriano, na ocasião de seu aniversário.  
Aniversário do INPAR – oferta financeira  
- Entrega de biscoitos, leite em pó e achocolatados para Associação 
Presbiteriana Cuidando do Amanhã.  
- Entrega 08(oito) enxovais de bebê completos – Missão Caiuá.  
Comunicação & Marketing:  
 
“Ó Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, 
porque tudo quanto há no céu e na terra é teu.” I Cr 29: 11ª  
A Secretária Elci Vargas Gomes realizou as seguintes tarefas:  
o Confeccionou a Agenda da Federação Guanabara para o ano de 2015;  

o Boletins informativos, distribuídos nas Executivas- informando os 
trabalhos, eventos realizados pela Safs, Federação, Sinodal e Nacional.  
o Confeccionou os programas litúrgicos  
- Aniversário da Federação Guanabara  
- 64º Congresso da Federação  
o Confeccionou:  
Cartazes e convites dos eventos da Federação  
Crachá de identificação, kit com marcadores de bíblias e etiquetas 
adesivas para capa de caderno e para as lembrancinhas do Congresso.  
Cultura, Esporte e Lazer  
 
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, 
porque no além, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem 
conhecimento, nem sabedoria alguma.” Ec 9:10  



A Secretária Vilma Lúcia da Costa Peçanha Stutz realizou as seguintes 
atividades:  
- Jul/15 – organizou nossa Federação para participar do Torneio de 
Queimado, Peteca e golzinho – Jogos da Amizade – IP M. da Graça com 
um delicioso rodízio de pizza e dinâmica para descontração;  
- Programou um torneio de queimado e peteca com um amigo oculto- 
“Jogos da Amizade de Natal” em novembro na IP Maria da Graça.  
Espiritualidade  
 
“Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a 
sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória” Sl 98:1  
A Secretária Zelita Dantas Prado realizou as seguintes atribuições:  
o Preparou e dirigiu as devocionais das Reuniões da Executiva como 
segue:  
 
13 jan – A meditação teve como tema um acróstico da SAF em Revista 
baseada em Fl 2. 12 - 16  
17 mar – Meditação em Provérbios 16.  
19 mai – Jogral da SAF em Revista – Mês do lar – tema foi cinco verbos 
para conjugar em família – Is 52:7  
14 jul – Acróstico da SAF em Revista – A M I G A – com a participação de 
5(cinco) irmãs presentes  
15 set- Tema: O papel da Mulher cristã retirado da SAF em Revista.  
17 nov - Poesia: Uma História Real – Revista da Saf nº 61 de 2015.  
Preparou junto com a Presidente o programa do nosso Congresso Anual - 
IP Piedade.  
Escolha dos hinos e cânticos para o momento de louvor com o apoio das 
Secretárias de Música Doris Gripp Barros Ramos e Ruth Magalhães A. de 
Souza.  
Estatística  
 
“Levantai o censo de toda congregação do filhos de Israel, segundo as 
suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens, 
nominalmente, cabeça por cabeça”. Nm 1.2  
• A Secretária Laci Marques Lima Espínola teve como atribuição:  
 



Coletou dados das SAFs  
Analisou e apresentou os pontos positivos e negativos dos dados 
fornecidos objetivando alcançar melhores resultados nos trabalhos.  
Evangelização e Missões  
 
“Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura.” Mc 16:15  
A Secretária Danielle Barbosa Teixeira Ramos cumpriu as seguintes 
tarefas:  
- Chá Missionário na IP Riachuelo:  
 
. Preparou e dirigiu a programação  
. UPA da IP Higienópolis apresentou a peça “Missões África” e dois 
louvores.  
. Cântico Rev. Jocimar Goudard da Silveira – IP Luz da Alvorada  
. Todas as Safs participaram e cumpriram as tarefas (apresentação de 
mural com fotos dos missionários que assistem, desfile com trajes típicos 
e comida típica representando cada país ou cidade que nossas Safs 
auxiliam.  
. Toda a renda arrecada com a venda de cartão com valor simbólico de R$ 
5,00(cinco reais) foi revestida para Missões.  
. Presença de 82 pessoas.  
Música  
“Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó 
Altíssimo.” Salmos 92:1  
As Secretárias de Música Doris G. Barros Ramos e Ruth Magalhães Alves 
de Souza organizaram os seguintes trabalhos:  
o Participaram das executivas e outras programações na regente e 
direção dos cânticos;  
o Organizaram o material para os ensaios do coral da Federação 
Guanabara: cópias, CDs, agendas de ensaios e pastas.  
o O Coral da Federação participou dos seguintes eventos:  
1) Culto de Aniversário da Sinodal Guanabara de Safs – IP Taquara, onde 
regeram os hinos congregacionais;  
2) Culto de Aniversário da Saf Tomás Coelho – IP Tomas Coelho –regeram 
os hinos congregacionais;  
3) Culto do Centenário da Saf Olaria – IP Olaria;  
4) Culto em comemoração do Dia Presbiterianismo no Brasil – IP Meier – 
tocaram e regeram os hinos congregacionais  
5) Culto de Aniversário da Federação Guanabara – IP Higienópolis- 
tocaram e regeram os hinos congregacionais;  



6) Culto do Aniversário da UMP Maria da Graça, onde houve uma 
homenagem ao Secretário Presbiterial de Safs Rev Edson M. Nascimento e 
a Presidente da Federação Guanabara de Safs Sonia Regina A. Nascimento 
– IP Maria da Graça;  
o Organizaram e dirigiram a Tarde de Talentos e Louvor da Federação 
Guanabara - IP Meier.  
o Participaram da devocional do Chá Missionário, promovido pela 
Secretaria de Missões – IP Riachuelo – tocando e regendo os hinos e 
cânticos congregacionais.  
o Em todas as reuniões da Federação Guanabara incentivaram o uso dos 
hinos do hinário Novo Cântico.  
o Ensinaram os hinos indicados pela CNSAFs para o quadriênio incluindo 
o tema.  
 
Projeto Ana  
“Até aqui nos ajudou o Senhor.” I Sm 7.12b  
A Secretária Dejalmira Menezes Nascimento realizou suas atribuições:  
- Dirigiu o momento Ana nas reuniões da Executiva da Federação.  
- Distribuiu cartõezinhos para serem escritos os nomes dos filhos e netos 
para oração.  
- Esteve presente na reuniões dos círculos nas IP do Grajaú, Abolição, 
Tomás Coelho, Maracanã, Benfica, Méier, Manguinhos e Mananciais.  
- Na Tarde de Talentos e louvores – IP Méier.  
- No aniversário da Federação Guanabara – IP Higienópolis.  
- Participou do Coral da Federação – ensaios e apresentações.  
- Culto aniversário do Secretário Presbiterial e da Presidente da Federação 
Guanabara – IP M. da Graça  
- Convenção e aniversário da Sinodal – IP Taquara  
- Congresso Sinodal – IP Bento Ribeiro  
- VI Encontro Projeto ANA – IP Sulacap  
- Jantar para os seminaristas no Seminário Teológico Ashbel Green 
Simonton.  
- Culto pelos 131 anos da Saf do Brasil e 31 anos do coro Profª Cyrene L. 
Campos – IP Rocha Miranda  
- Encontro Regional Sesc Grussaí – CNSAFs.  
Sociabilidade  
 
“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” I Co 16.14  
A Secretária Sandra Bréa da Silva Viana realizou as seguintes atividades:  
- Comprou as lembrancinhas:  



. Para as aniversariantes entregues nas Executivas  

. Para os mensageiros presentes em nossas programações  
- Culto de Gratidão pela passagem dos aniversários da nossa presidente e 
o secretário Presbiterial.  
Terceira Idade  
 
“Amo o SENHOR, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. 
Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu 
viver.” Salmo 116. 1-2  
A Secretária Ivonete Maria Gervásio Gonçalves teve como atribuições:  
- Esteve presente em todas as executivas da Federação – IP Maria da 
Graça.  
- Distribuiu na Executiva folhetos com:  
Informação e controle da hipertensão arterial;  
Informação e dicas para melhor alimentação do hipertenso;  
Controle do sal na alimentação;  
Tipos de alimentos recomendados e não recomendados;  
Dicas para uma vida mais saudável.  
Participou:  
Círculos: IP Carioca e IP Méier  
Culto aniversário da Federação Guanabara – IP Higienópolis  
Jogos da amizade – IP M. da Graça.  
Trabalho a ser realizado se assim Deus permitir  
- Homenagem as esposas de pastores e aos Pastores do nosso Presbitério. 
Na reunião ordinário PGNB na IP Grajaú.  
Trabalhos onde a Federação se fez representar  
“Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de 
nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para 
com Deus o bom perfume de Cristo...” (II Co 2.14,15).  

Registramos nossa gratidão pela vida de cada irmã da Diretoria que não 
mediram esforços, mas dedicaram-se no cumprimento da missão que 
recebemos do Senhor, contribuindo, assim para que a Federação 
Guanabara pudesse cumprir os seus propósitos.  
Procurando dentro das possibilidades acompanhar os trabalhos das SAFs 
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.  
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 Ilma sempre disposta e muito eficiente em redigir 
as atas da Federação.  
A 2ª Secretária irmã Sandra Bréa apoiando a primeira secretária, 
registrando através dos livros de presença as atividades e sempre pronta a 
colaborar.  
A 2ª Secretária irmã Sandra Bréa apoiando a primeira secretária e 
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.  
- Aniversário da Saf Vieira Fazenda  
- Nas reuniões executivas da Sinodal Guanabara  
- Aniversário da Saf Jacarezinho  
- Encontro da Maternal Guanabara – IP Maria da Graça  
- Aniversário da Secretária Sinodal Rosane Ferreira – IP Colégio  
- Aniversário da Saf Luz da Alvorada  
- Dia Internacional da Mulher – evangelização na rua  
- Convenção das Maternais no INPAR  
- Reunião da Maternal – IP Higienópolis  
- Retiro Espiritual da Saf Tomás Coelho  
- Jubileu de diamante da Federação de homens do PGNB – IP M. da Graça  
- Culto da Mulher Saf Higienópolis  
- Chá Maternal – IP Jacarezinho  
- Convenção e aniversário da Sinodal – IP Taquara  
- Encontro do Projeto Ana – IP Sulacap  
- Encerramento das atividades da Sinodal – IP Coelho Neto  
- Reunião Maternal – IP Grajaú  
- Aniversário do Abrigo Presbiteriano do Lins  
- Culto pelas Bodas de Prata da nossa irmã Dejalmira M. Nascimento e 
André Luiz –IP Higienópolis  
- Aniversário da Saf Tomás Coelho  
- Congresso da Sinodal Guanabara – IP Bento Ribeiro  
- Aniversário da Saf Maria da Graça  
- Aniversário da Presidente da Sinodal Neilda P. de Oliveira – Encontro 
surpresa na casa dela.  



- Reunião Maternal – IP Luz da Alvorada  
- Retiro Espiritual Saf Higienópolis  
- Centenário da Saf de Olaria  
- Culto de gratidão da UPA do Méier  
- Culto de gratidão pelo Dia do Presbiterianismo no Brasil e 51º anos da IP 
Meier  
- Aniversário Saf Grajaú  
- Culto de Gratidão pelo aniversário do Rev. Rafael Soares e o novo local 
da IP Carioca  
- Aniversário Saf Méier  
- Congresso CTPI (Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas)  
- Aniversário do INPAR  
- Encontro Regional – Estados do ES e RJ – Sesc Grussaí  
- Reunião da Maternal – IP Manguinhos  
- Jantar para os seminarista – Seminário Teológico Ashbel Green 
Simonton- Sinodal Guanabara – participamos com o salpicão e uma oferta 
em espécie para os seminaristas  
- Culto da Mulher da Saf – Higienópolis  
- Reunião da Maternal – IP Méier  
- Aniversário da Saf Higienópolis  
- Aniversário da Saf Riachuelo  
- Café da Reforma – IP Maria da Graça  
- Culto de gratidão pelos 498 da Reforma Protestante – IP Recreio  
- Retiro Espiritual da Saf Maria da Graça  
- Culto de Gratidão pelos 131 anos da Saf no Brasil – IP Rocha Miranda  
- Reunião da Maternal – IP Piedade  
- Culto de aniversário da IP Higienópolis  
- 43º Congresso da Federação Madureira- IP Irajá  
- Congresso da Federação B. Ribeiro IPM. Hermes  
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  
 
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 a Obra 
do Senhor, sempre fazendo o melhor para refletir Jesus em suas vidas.  
Registramos o nosso agradecimento:  



 
Ao Reverendo Márcio e Conselho em hospedar o 64º Congresso.  

As irmãs queridas da Diretoria, 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. Rafael de Souza Soares por aceitar o convite de ser o preletor  
em nosso Congresso.  
A querida SAF Maria da Graça, ao Conselho da IP Maria da Graça 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.  
 
“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará”. 
Salmos 37.5  
 
 
Rio de Janeiro, 05 de Dezembro de 2015.  
_______________________________________  
Sonia Regina Alves Nascimento  
Presidente 

 

 

 


