
            Relatório União Presbiteriana de Adolescentes 

                     Secretário Presbiterial -2021 

 

Moto: “Ao mestre sejamos fiéis, nas trevas sejamos luz,nas lutas sejamos 
fortes servindo ao  Senhor JESUS”. 

 

Diretoria em 2021: 

Presidente  -  Daniel Macedo ( Riachuelo) 

1ª secretária – Isabel Otaviano (Riachuelo) 

Tesoureira –  Carlos Eduardo Nascimento ( Higienópolis) 

Secretárias Presbiterial - Aline da Silva Gonçalves/ Danielle Barbosa Teixeira 
Ramos 

Pastor: Diego Leandro Ferreira 

Iniciamos o ano enviando um vídeo de boas vindas e informando como se deu 
a escolha da diretoria para 2021, sendo esta escolhida a partir de reunião 
marcada com os representantes das UPAs onde os nomes acima aceitaram o 
convite para compor a Diretoria chamada transitória para esse período de 
Isolamento.  

1 ) Cenário encontrado: 

Realizamos uma pesquisa através de formulário enviado aos orientadores e 
pastores das UPA´s. 

Igrejas com UPA ou com algum trabalhado voltado para adolescentes: 
Higienópolis- Tomaz Coelho- Riachuelo – Grajaú – Mananciais - Jacarezinho - 
Livres – Méier- LUZ 

Igrejas sem nenhum trabalho com Adolescentes – Manguinhos-  Benfica- Vieira 
Fazenda- Maria da Graça - Recanto - -Piedade 

Destacamos o trabalho iniciado com adolescentes pela Igreja Luz , onde 
estivemos em visita conversando com o orientador Junior. 

2 )Reuniões Executivas. 

                     On Line          03 

         Demais soluções via aplicativo de mensagem. 



       

3)Reuniões com o Presidente do Presbitério e demais Secretários de Sociedade. 

 

    ON LINE 02 

   

4) Divulgação de curso junto aos orientadores 

Ponta de Lança -  O mapeamento de tendências e a criatividade como 
necessidade para um mundo instável 

5) Culto de retorno as atividade 

Dia 23/10/2021 

Local :Igreja Presbiteriana do Riachuelo 

Participação de 47 adolescentes + orientadores e pais. 

Mensageiro: Pastor Diego Leandro Ferreira 

 

Para o próximo ano  de 2022: Cargos escolhidos por convite feito pelos 
secretários presbiteriais , aguardando em Deus que nesse próximo ano 
possamos realizar o Congresso. 

Diretoria Transitória 

Presidente: Isabel Otaviano ( Riachuelo) 

Secretário: Vinicius Domingos de Sousa ( Recanto) 

Tesoureiro:  Carlos Eduardo Nascimento ( Higienópolis) 

 

“Tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer 

segundo toda a Lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem 
para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que 
você andar.”  

                                               Josué 1 :7 a 9 

 

                                                 Rio Janeiro, 03 de dezembro de 20121 

                     Danielle Teixeira, Aline da Silva Gonçalves, Diego Leandro Ferreira 


