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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2015 

Ao Amado Presbitério de Guanabara 

 
 

Saudações em Cristo, 

Caros irmãos, a Congregação Presbiterial da Abolição, trabalho pioneiro da Agência 

Missionária do PGNB (AMPGNB) na cidade do Rio de Janeiro, tem experimentado um ano de 

amadurecimento, sendo acompanhada em todo seu processo pela Missão Cidade  através de 

sua diretoria, e, especialmente, pelo Dr Rev José Carlos Pezini e o Rev Marcio Tenponi, 

responsáveis pelo acompanhamento em forma de coaching e mentoria, respectivamente.  

Seguimos nosso crescimento acima dos 10% anuais.  Já somos 79 

membros (64 adultos e 15 crianças).  Somente esse ano recebemos 10 novos 

membros (6 adultos  por transferência e 4  batismos –  2 crianças e 2 adultos) .  

Reiteramos que o novo imóvel nos ajudou muito, oferecendo espaço adequado para as 

atividades da igreja. Seguimos focando nossos esforços em desenvolver discípulos, trabalhando 

individualmente com os líderes, para que eles trabalhem com outros. O que tem produzido 

muitos frutos. Temos alcançado grande sucesso na faixa etária entre 25 e 35 anos, 

especialmente jovens casais e jovens universitários. Além disso, dois de nossos membros estão 

cursando o seminário, embora ainda estejam em busca de confirmação de sua vocação em 

relação ao chamado pastoral e o encaminhamento para o PGNB. Mas ambos são lideranças 

ativas e tem usado seu crescimento teológico para abençoar a congregação. 

O período de crise em nosso país foi sentido especialmente em nossa arrecadação, onde 

esperávamos um crescimento maior. Muitos dos novos membros já participam ativamente da 

vida financeira da igreja, mas, com a perda de alguns membros por motivos variados, 

acabamos não crescendo o esperado para projetar a organização. Assim, depois de analisar 

nossa arrecadação e reduzir ao máximo nossas despesas, entendemos que, para seguir nossa 

caminhada, seria imprescindível que o PGNB mantivesse seu investimento mensal na 

Congregação relativos ao complemento do salário pastoral em  R$2.600,00. 

Certos de que o PGNB mantém sua visão mi ss ionária e  que examinarão 

nossa situação com amor e cuidado, despedimo-nos esperançosos de vossa resposta. 

 Em Cristo, 

 

_______________________________________________ 

     REV. MARCELO MOREIRA RODRIGUES 

Pastor plantador da Congregação Presbiterial da Abolição 


