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Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 2020 

Ao Presbitério de Guanabara  

Relatório da Secretaria do Trabalho Feminino (Federação de SAFs)  

 

Introdução: Foi com grande alegria que recebi a tarefa de acompanhar, apoiar e orientar as 

programações do trabalho feminino do nosso concílio, sempre que solicitado, na condição de 

secretário   presbiteral. 

Presença Nas Atividades: Estive presente nas reuniões executivas, nas programações 

evangelísticas e missionárias, Reunião Inspirativa, Tarde de Talentos, em alguns aniversários de SAFs 

locais, eventos sociais e no Congresso Anual.  

Estatística    Número de SAFs ------------------------------------------------------11 

                            “       Sócias ---------------------------------------------------------214 

                            “        Reuniões Plenárias -----------------------------------------73 

                            “           Oração ----------------------------------------------------389 

                            “         Trabalho de Evangelização ------------------------------36 

                            “     Ass.  SAF em Revista ---------------------------------------156 

                           “   Bíblias e novos testamentos distribuídos -------------- 179 

                           “ Literaturas e folhetos evangelísticos --------------------2411 

 Ação Social: 

  Ofertas missionárias ------------------------------------------------------30.950.00 

  Oferta para Ação Social ------------------------- ------------------------25.394 ,54 

Como se vê, a Federação de SAFs foi muito atuante durante o ano de 2019, com resultados muito 

positivos na obra do Senhor. 

Proponho um voto de apreciação ao bom trabalho apresentado pela Federação Guanabara de SAFs.   

                                                                  

                                                                    Rio de Janeiro, 08.02.2020 

                                                                                     Rev. Josias R. Ramos   

                                                                                          (Secretario. Presbiteral)    

 

 Segue em anexo o Relatório da Presidente.                         
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“Alegrem-se sempre. Orem continuamente. Dêem graças em todas as circunstâncias, 
pois esta é a vontade Deus para vocês em Cristo Jesus”.  

1 Tessalonicenses 5: 16-18  
   

Que alegria terminar um ano de trabalho com a certeza que Deus esteve ao nosso 
lado minhas amadas irmãs. Neste ano nosso tema foi “ORAÇÃO: CONEXÃO COM DEUS”. 

Experimentamos a presença e a ação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas 
nossas vidas, por isso a nossa gratidão a Ele, por tudo que realizou em nós e através de 
nós.  

Aprendemos como o poder da oração nos conecta com Ele. Assim servi-lo através 
das nossas vidas é um privilégio, pois essa conexão com Deus fortalece nosso espírito e a 
nossa fé. Nas situações que vivenciamos experimentamos a certeza que o Senhor nos 
acompanhou de perto. Renovei minha fé com o Senhor na prática, diante das dificuldades 
Ele nos guardou e guiou.  Nosso sincero agradecimento a cada uma das irmãs, que nos 
apoiaram com suas orações e estiveram presentes nas atividades desenvolvidas.  

Continuemos a colocar nossas petições nas mãos de Deus confiantes na sua a 
maravilhosa graça. 

Sigamos 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 - 2019 
“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 um trabalho de aproximação. Uma reunião na igreja local, por exemplo: Reunião 
Inspirativa, Festa das missões etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


5 
 

TEMA 
 

“ORAÇÃO: CONEXÃO COM DEUS” 
 

SUB-TEMA: 
 

FRUTO DO ESPÍRITO – ESTILO DE VIDA 
 

“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 
 

 
Composição da Federação Guanabara de SAF’s 

 

Diretoria: 

 

Presidente: Creuza Pereira De Oliveira Telles  
Vice Presidente: Amanda Gomes Teixiera 

Secretária Executiva: Edna Varella Serapião 
1ª Secretária: Wislene Oliveira Alves de Souza 
2ª Secretária: Rosemeyre de Jesus Lima Dias 

Tesoureira: Ione América Celestino 
 

Secretárias de Atividades: 
 

Ação Social: Walkiria Lima de Araujo de Oliveira 
 

Causas da IPB e Causas Locais: 
- Sociabilidade: Paula Daniele Braga Pereira Ramos 

- IPB: Dejalmira Menezes Nascimento 
- Terceira Idade: Geni Ramalho Moreira 

- Cultura: Danielle Barbosa Teixeira Ramos 
 

Comunicação E Marketing: Elci Vargas Gomes 
Espiritualidade: Maria Rivania Ribeiro Miranda 

Estatística:  Laci Marques Lima Espínola 
Evangelismo E Missões: Maria Lidia Ferreira Fortunato 

Música: Doris Gripp Barros Ramos e Ruth Magalhães A. de Souza 
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Secretário Presbiterial 
 

Agradecemos ao Senhor Jesus a vida do nosso Secretário Presbiterial Rev. Josias 
Rosa Ramos, 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 Diretoria e 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 -  Manguinhos 

Jacarezinho   SAF Amiga –            Grajaú 

Luz              SAF Amiga -            Riachuelo 

Manguinhos            SAF Amiga–             Tomás Coelho 

Maria da Graça      SAF Amiga –             Méier 

Méier                      SAF Amiga–              Maria da Graça 

Piedade                 SAF Amiga -              Higienópolis 

Tomaz Coelho        SAF Amiga–            Jacarezinho 

Riachuelo               SAF Amiga -            Vieira Fazenda 

Vieira Fazenda       SAF Amiga –           Piedade 
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Estrutura 
 
A Federação Guanabara este ano contou com 11 Safs: 
 

SAFs Presidentes 

Grajaú Walkíria Lima de Araújo de Oliveira 

Higienópolis Edvania Menezes Nascimento 

Jacarezinho Laci Marques Lima Espínola 

Luz  Mirian Alves dos Santos  

Manguinhos Débora Ferreira do Monte 

Maria da Graça Maria Rodrigues de Abreu 

Méier  Juliene Cecília Dias de Souza 

Piedade Elisabete de Lima de Oliveira 

Tomas Coelho Regina Lúcia Gonzaga de Miranda 

Riachuelo  Maria Lidia Ferreira Fortunato 

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 4 vezes, tendo a finalidade de nomear as Secretárias de 

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

 

 
 

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. Realizamos uma confraternização com amigo 

oculto, dinâmicas e o tema: TROPICAL. O mimo foi trocas de frutas. A Presidente 
ofereceu um mimo: bolo no pote. 
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Trabalhos Realizados pela Federação 
 

 ANO 2018 

 Homenagem aos Pastores do PNGB e esposas. – IP Riachuelo 
- Oração pela vida dos pastores e esposas.  
- Leitura de poesia 
- Entrega das lembranças para os pastores (uma lixeira para o carro) e suas 
esposas. (uma bolsinha personalizada).  
 

 ANO 2019 
-  Reunião Inspirativa –  27 pessoas 
A Reunião Inspirativa teve o objetivo de treinamento de Estatística 
- Dia 13/04 na IP Meier. 
 Palestrante: Sra. Neilda Pinheiro de Oliveira – presidente da Sinodal Guanabara 
Biênio 2017 a 2019 
Foi distribuída apostilas para cada participante esclarecendo a importância do 
departamento dentro do trabalho feminino. 
-  Tarde de Louvor e Talentos – 80 pessoas 
 - Dia 01/06 IP Riachuelo  
- Festa Missionária – 58 pessoas 
- Dia 03/08 na IP Grajaú  
 Palestrante Aldacy de Medeiros - 2ª. Secretária da Sinodal Guanabara. 
- Culto de Gratidão pelo aniversário da nossa Federação – 107 pessoas 
 - Dia 14/09 na IP Tomás Coelho -15h 
- Preletora – Sra. Rosilene Quintanilha  
- 68º Congresso da Federação Guanabara – IP Maria da Graça – Pregador Pr. 
Josias Rosa Ramos 
 
 
 

 
 
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”. Salmos 41:1 

. 
Secretária: Walkiria Lima de Araujo de Oliveira 
 
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do 

desempenho nas atividades desta secretaria. Visa demonstrar o desempenho no 
desenvolvimento das atividades previstas e que ocorreram no período do ano de 2019 a 
fim de permitir verificar se os resultados previstos estão sendo alcançados. 
 

 

https://www.bible.com/pt/bible/1608/PSA.41.1.ARA
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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. Contribuímos com saches de leite e com fraldas geriátricas para o Lar Samaritano, 

material entregue a SAF Grajaú, que repassou a junta Diaconal da IP Grajaú, que por 
sua vez encaminhou ao Lar Samaritano; 

2. Organizamos uma campanha para arrecadar itens para o enxoval de gêmeos, filhos de 
uma irmã da IP Manguinhos, com a contribuição das SAF’s Piedade, Riachuelo, 
Jacarezinho, Méier, Higienópolis, Manguinhos, Vieira Fazenda, Maria da Graça e 
Grajaú, arrecadando: Fraldas (38 pct); Vale Fralda (R$150,00); Fralda de Boca (03 pçs), 
Lenços umedecidos (18 pcts); Algodão (06 pcts); Pomada para assadura (09 tbs); 
Cotonetes (03 cxs); Sabonete (03 pçs); Mantas (02 pçs); Toalhas com gorro (02 pçs) e 
Numerário de R$ 100,00. 

Atividades em que estive presente, realizadas pela Federação 

1. Tarde de Talentos da Federação realizada em 01 de junho de 2019, na IP Riachuelo; 

2. Festa Missionária da Federação em 03 de agosto na IP Grajaú;  

3. Culto de aniversário da Federação Guanabara de SAF’s, em 14 de setembro na IP 
Thomaz Coelho; 

4. Esta secretária esteve presente em 04 (quatro) reuniões executivas da Federação; 

Atividades em que estive presente, realizadas pela Sinodal 

1. Primeiro Encontro das Confederações Sinodais de SAF’s do Rio de Janeiro em 09 de 
fevereiro de 2019, realizado na IP Cabo Frio; 

2. Aniversário da Sinodal em 25 de maio de 2019. 

3. Culto de Ação de Graças pelos 135 anos da SAF no Brasil e 35 do Coro da Sinodal. 

 
 

 Causas da IPB e Causas Locais: 
 - Sociabilidade: Paula Daniele Braga Pereira Ramos 
Participação em 05 (cinco) Reuniões Executivas na Igreja Presbiteriana de 
Higienópolis 
durante o ano de 2019, com entrega de lembranças para as aniversariantes, 
Diretoria e 
Secretarias da Federação e Presidentes de SAF presentes nas reuniões. 

Estatística), 
realizada na 
Igreja Presbiteriana do Méier, compra e entrega de lembrança para a preletora do 
evento. 

 
na 

do Riachuelo. 

Grajaú, compra e entrega de lembrança para a preletora do evento e atuação na 
barraca de missões da região Centro-Oeste. 

o Anual, via e-mail, a todas as Presidentes 
de SAF da Federação Guanabara para o respectivo preenchimento. 
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via e-mail, para todas as presidentes de SAF da Federação Guanabara. 
 

   - IPB: Dejalmira Menezes Nascimento 
 

“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças”. Ec. 9.10ª 
 

 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. 
 

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CUMPRIMENTO DE MINHAS 
ATRIBUIÇÕES:  
  

 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. 

 
 ATIVIDADES QUE ESTIVE PRESENTE  REALIZADAS PELA FEDERAÇÃO: 

 Tarde de Louvores e Talentos – IP Riachuelo 

 Reunião Inspirativa – I P Méier 

 Festa Missionária – IP Grajaú 

 Aniversário da Federação Guanabara – IP Tomás Coelho 
 

 ATIVIDADES QUE ESTAREI PRESENTE  REALIZADA PELA FEDERAÇÃO SE 
DEUS ASSIM ME PERMITIR: 

 Homenagem aos pastores e esposas do nosso Presbitério 

 68º. Congresso da Federação Guanabara – IP Maria da Graça 
 

 ATIVIDADES QUE ESTIVE PRESENTE  REALIZADAS PELA SINODAL: 

 Comemoração pelo dia da Mulher Presbiteriana – Passeio ao Sítio dos 
Netinhos – Itaguaí 

 Encontro da Anas IP Rocha Miranda 

 Aniversário da Sinodal – IP Bento Ribeiro 

 6º. Congresso Bienal da Sinodal – IP Riachuelo 

 Culto de Gratidão pelos 135 anos da SAF no Brasil – IP Bento Ribeiro 
 

 ATIVIDADE QUE ESTIVE PRESENTE  REALIZADAS PELA NACIONAL: 

 Encontro Regional da Região Sudeste/Norte – SESC Guarapari -ES 
 
 

 OUTRAS ATIVIDADES QUE ESTIVE PRESENTE: 

 Café da manhã – Dia da Mulher Presbiteriana -SAF Riachuelo 

 Culto da Mulher – SAF Higienópolis 

 Evangelismo – SAF Higienópolis 

 Aniversário da presidente da Federação – na casa da presidente 

 Retiro Espiritual – SAF Higienópolis 

 Aniversário SAF Grajaú 

 Chá missionário – SAF Missionário 

 Retiro Espiritual – SAF Maria da Graça 

 Culto do Outubro Rosa – SAF Higienópolis 

 Aniversário da Maternal Guanabara – IP Higienópolis 
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 Aniversário do INPAR 

 Culto Comemorativo – 160 anos do Presbiterianismo no Brasil – IP do Rio 

 Reunião Departamental – Saf Coelho Neto 

 6º. Encontro de Mulheres da SAF Honório Gurgel 

 14º. Congresso Estadual Círculo – Mães em oração – Hotel Fonte Colina 
Verde – São Paulo 

 Congresso da APECOM – Águas de Lindoia 
 
 Grata a Deus que me sustentou e abençoou durante todo este ano. 

 
“ Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha 
esperança está em ti o tempo todo.” Salmos 25.5 

 
- Terceira Idade/ Esporte e Lazer: Geni Ramalho Moreira 

 
Plantados na “Casa do Senhor”, floresceram nos átrios do nosso DEUS. 
Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o 
Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Sl 92: 13-15 

 
para que as sócias das SAF´s da Federação Guanabara participassem. 

 
Tema: “Envelhecimento Saudável”. 

 
Tema: Ansiedade. 

 
 

Vista do Navio Literatura no Pier da Praça Mauá. 
– Feira de Artesanato na IPB em Higienópolis. 

Apresentação de trabalhos realizados. 
 

Palestra Fisioterapeuta: Maria Feitosa. 
Tema: Qualidade de Vida na 3ª Idade. 
P R E S E N Ç A S 

e Aniversário do Abrigo. 
Presbiteriano no Lins de Vasconcelos. 

 
Com a SAF Piedade em comemoração ao dia do Idoso. 

 
ortagem da “SAF REVISTA” do terceiro trimestre do ano 

2013: 
“Conselhos para a “Terceira Idade”, compreendendo melhor como viver a Terceira 
idade do Dr. Conceil Correa da Silva. 

 
 

 Comunicação e Marketing 
Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de 
graças; Salmos 69:30    
 
 Secretária: Elci Vargas Gomes 
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Sob a direção e orientação de Deus, tive o privilégio de mais uma vez trabalhar com 
esta secretaria, e trabalhando sempre com amor e dedicação, em prol do trabalho 
que não é nosso e sim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Durante ano, foram confeccionados boletins informativos onde procurei manter 
informadas as S.A.F’s sobre todos os eventos realizados pela nossa Federação, e 
também da Sinodal. Também confeccionei Cartazes e convites lembrando as 
S.A.F’s dos eventos a serem realizados. 
Procurei estar sempre atenta as programações, publicando-as nos grupos através 
do WhatssApp e no facebook 
Agradeço à Deus, o grande privilégio que me foi concedido para trabalhar pela sua 
causa através desta secretaria. 
 
Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas; glória, pois; a ele 
eternamente. Amém” Romanos 11: 36  

 

  
 

 Espiritualidade 
 

Não to mandei eu? Sê forte e corajoso; não temas, nem te espantes, porque o 
Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9 ARA 

  
Secretária: Maria Rivânia Ribeiro Miranda 
 

São com essas palavras que começamos o ano de 2019. Esvaziando o meu 
“eu” e confiando única e exclusivamente no Senhor. 

RIMENTO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES: 
Devocionais das 6 reuniões plenárias e no Aniversário da federação 

 
Dia 13/04- Inspirativa: Treinamento de Estatística 

A SINODAL: 
- 9º Aniversário da Sinodal Guanabara 
- Comemoração dos 135 anos do trabalho feminino 

 
 

 
Com fé e coragem conseguimos realizar as atividades atribuídas, as vezes o medo e o 
cansaço queriam tomar conta, mas confiando no único que pode nos fortalecer, 
conseguimos concretizar os objetivos traçados. A Deus toda honra, glória e louvor!!! 
   

 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 
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do Senhor, nas horas da noite.” Salmos 134:1 
 

 Secretária: Maria Lidia Ferreira Fortunato 
 

No dia 03 de Agosto de 2019 tivemos a Festa Missionária na IPB do Grajaú, onde todas 
as Sociedades que compõem a Federação Guanabara se apresentaram como foi 
designado que cada duas SAFs deveriam representarem uma região brasileira, sendo 
assim ; foi representados cânticos, comidas típicas, trajes típicos e foram decorado 
espaços com cores típicas por cada região. 

 
Tivemos também o bazar, onde a verba arrecadada foi revertida para missões. 
 
Foi também um Culto abençoado! 
 
“Vinde e vede as obras de Deus: tremendos feitos para com os filhos dos homens!” Sl. 

66.5 
 

 Música 
“Cantai ao Senhor, todas as terras, proclamai a sua salvação, dia após dia.” 1 Cr 
16:23 
 
Secretárias: Doris G. Barros Ramos e Ruth Magalhães Alves de Souza 
 
Foi com muita alegria 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. 
Participamos da Reunião Inspirativa da Federação Guanabara de SAFs, no dia 13.04.19, 
tocando os hinos e cânticos espirituais, na Igreja Presbiteriana do Méier. 
Organizamos e dirigimos a Tarde de Talentos e Louvor da Federação Guanabara de SAFs, 
realizada na Igreja Presbiteriana do Riachuelo, no dia 01.06.19. 
Participamos da Comemoração do Aniversário da Presidente da Federação Guanabara de 
SAFs, Sra Creuza Pereira de Oliveira Telles, dirigindo o momento de Louvor, no dia 
12.06.19, na residência da mesma. 
Participamos da devocional do Chá Missionário, na Igreja Presbiteriana do Grajaú, tocando 
e regendo os hinos congregacionais, no dia 03.08.19. 
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 Tomás Coelho, no dia 14.09.19, onde regemos, também, os hinos 
congregacionais. 
O Coral da Federação cantou, também, no Culto de Gratidão pelos 50 anos de organização 
da SAF Manguinhos, em 19.10.19, onde regemos, igualmente, 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. 
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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 de Maria da Graça, no dia 07.12.19. 
 
 
ATIVIDADES QUE ESTIVEMOS PRESENTES REALIZADAS PELA SINODAL 
GUANABARA DE SAFs 
Participamos do momento de Confraternização do Aniversário da Sinodal Guanabara de 
SAFs, na Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, em 25.05.19. 
Participamos do Congresso da Sinodal Guanabara de SAFs, na Igreja Presbiteriana 
do Riachuelo, em 06.07.19, tocando os hinos congregacionais. 
OUTRAS ATIVIDADES QUE PARTICIPAMOS 
1) Chá da Maternal Guanabara e homenagem pelo Dia das mães, tocando os hinos 
congregacionais, na Igreja Presbiteriana do Grajaú, no dia 16.05.19. 
2) Culto de Aniversário do Abrigo Presbiteriano do Lins, tocando os hinos congregacionais 
e acompanhando os coros Ondina Brasil das abrigadas e o Cirene Louro da Sinodal 
Guanabara de SAFs, no dia 08.06.19. 
3) Reunião de Consulta da Federação Guanabara de UPHs, tocando os hinos 
congregacionais, na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, no dia 17.06.19. 
4) Aniversário da SAF Maria da Graça, tocando os hinos congregacionais e regendo o 
Conjunto Feminino da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, no dia 23.06.19. 
5) Devocional da reunião da USEAS (Hospital Evangélico), tocando os hinos 
congregacionais, nas Igrejas Presbiterianas do Riachuelo e Grajaú, respectivamente, nos 
dias 19.06.19 e 06.08.19, e dirigindo os cânticos na Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, 
em 11.11.19. 
6) Encontro de Corais na Igreja Presbiteriana do Grajaú, no dia 31.08.19, na Igreja 
Presbiteriana do Riachuelo, em 02.11.19 e na Igreja Presbiteriana do Méier, em 09.11.19. 
7) Retiro Espiritual da SAF Maria da Graça, no sítio dos Oliveiras, em Magé, dirigindo os 
Cânticos Espirituais, em 26.10.19. 
8) Aniversário da UPH da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, tocando os hinos 
congregacionais e regendo o Coral Masculino da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, 
em 27.10.19. 
Participaremos, também, se Deus quiser, do Culto de Natal do Abrigo Presbiteriano do 
Lins, acompanhando os hinos congregacionais e o coro Ondina Brasil das abrigadas, no 
dia 14.12.19. 
Agradecemos muito a Deus por nos permitir realizar todas as atividades acima 
mencionadas. 
“Render-Te-ei graças entre os povos; cantar-Te-ei louvores entre as nações “. Sl 57:9 
“Cantai louvores ao Senhor, porque fez cousas grandiosas; saiba-se isto em  
toda a terra.”Is 12:5  
                                               ................................... 
 

 
            

Trabalho a ser realizado se assim Deus permitir 
- Homenagem as esposas de pastores e aos Pastores do nosso Presbitério. 

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

- Encerramento das atividades da Sinodal - biênio 2017/2019 – Nossa Federação levou 
canjiquinha. 
- Nas reuniões da diretoria e executiva da Sinodal Guanabara  
- Passeio no Sítio dos Netinhos – Itaguaí – onde coordenei o passeio junto com a 
Secretária de Cultura da Sinodal – A Federação Guanabara se fez representar com 83 
pessoas. 
- 6º. Encontro de Mulheres – Saf Honório Gurgel – Sítio Massapê – Santa Cruz 
- Aniversário da Saf Piedade 
- Aniversário da  Saf Luz  
- Aniversário Saf Méier 
- Aniversário de 118º. Anos da Saf Riachuelo 
- Aniversário Saf Tomás Coelho 
- Aniversário Saf Grajaú 
- 50º. Aniversário da SAF Manguinhos 
- Culto da Mulher – IP Higienópolis 
- Chá da Maternal na IP Grajaú 
- Culto de Ações de Graça pela recuperação do Nicolas Quintanilha 
- Aniversário da Sinodal e Inspirativa IP Coelho Neto com a presença de todas as nossas 
Safs – com entrada das bandeiras. 
- 100 anos da Saf Madureira 
- Aniversário do Abrigo Presbiteriano do Lins 
- Encontro das Anas - Sinodal – IP Rocha Miranda 
- Congresso Bienal da Sinodal Guanabara – IP Riachuelo – 10 delegadas 
-  Culto pelo dia  do Presbiterianismo no Brasil – IP Rio 
- Encontro das Sinodais em Cabo Frio 
- Culto Outubro Rosa IP Higienópolis 
- Encontro Regional da Região Sudeste/Norte – SESC Guarapari/ES – levamos 9 sócias 
- Culto de Ação de Graça pelos 135 da Saf no Brasil e 35 anos do Coro Cirene Louro da 
Sinodal – IP Bento Ribeiro. Participamos com um jogral e 100 empadas 
- Congresso da Federação Madureira – IPB II de Honório Gurgel 
- Congresso da Federação de Bento Ribeiro – IP Marechal Hermes 
- Congresso da Federação de Jacarepaguá – IP Freguesia – Nossa federação amiga 
entregamos um mimo para cada uma das irmãs da diretoria. 
 

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 o coração grato 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 Amanda Gomes Teixeira uma serva consagrada na obra do 
Senhor, que sempre transmitiu alegria, apoiando a presidente em todos os momentos e 
a  substituindo em algumas programações. 
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  A Secretária Executiva irmã Edna Varella Serapião 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 Rosemeyre Dias 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.  

Agradecidas a Deus por mais uma tarefa cumprida. Felizes pelo convívio com irmãs tão 
amadas e que amam ao Senhor Jesus e com primazia realizam sua Obra.  
Registramos o nosso agradecimento: 

 Ao Reverendo Josias Rosa Ramos e ao Conselho da igreja Presbiteriana do 
Maria da Graça por hospedar o nosso 68º 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. Josias Rosa Ramos que nos 
acompanhou e nos apoiou nas atividades realizadas. Que o Senhor abençoe a 
sua vida. 

 Ao Rev. Josias Rosa Ramos por aceitar o convite de ser o preletor em nosso 
Congresso. 

 Meu sincero agradecimento pela lembrança do meu aniversário as amadas 
irmãs das Safs. Meu coração muito se alegrou pelo amor e cuidado comigo e 
pelos mimos, amei cada um. Meu sincero obrigada. Amo vocês. 

 A querida SAF de Higienópolis, em especial a nossa irmã Elci Vargas Gomes 
(zeladora da igreja) pela atenção e cuidado com nossos encontros de Diretoria 
e Executiva, sempre nos recebendo com amor e cuidado ao Conselho pelo 
apoio, amizade e alegria com que receberam a Diretoria e 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 propiciarão 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, 07 de Dezembro de 2019. 
_______________________________________ 

                                                     Creuza Pereira de Oliveira Telles   
                                                   Presidente 

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

eu vos amei.”      João 15:12 

Introdução 


