
 

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                Rio de Janeiro, 07 de Dezembro de 2017.  

 

                   Ao egrégio  Presbitério de Guanabara 
           

                 Assunto:  Solicitação de Auxílio Financeiro 

                “ Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam a sua 

misericórdia” Sl. 33:18 

                 

          Prezados irmãos: 

          Como é do saber de todos, a Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda  há tempo tem sido 

auxiliada Financeiramente por este concílio de Guanabara, na complementação do salário pastoral 

que a igreja não pode arcar.        

               Por conseguinte, visando o Projeto de Revitalização da Igreja Presbiteriana de Vieira zenda,  

que começará em dois mil e dezoito (2018), dando os passos adequados. 

Então, solicitamos a esse amado Concílio o envio da verba, que é de R$2,000,00 (dois mil 

reais). Outro sim, informamos que as devidas reduções acontecerão a partir do ano de dois mil e 

dezenove (2019), conforme projeto abaixo (em anexo): 

             Certos da compreensão e amor deste concílio para com a IP. de Vieira Fazenda, 

agradecemos! 

 
 
 
 
 
 
 
                              Herdílio Gomes de Freitas                                                                           Dirlei da Silva        
                              Vice-pres. do Conselho                                                                          Secr. do Conselho 
 
 
 
 



                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO 

IGREJA PRESBITERIANA DE VIEIRA FAZENDA 

REV. JOCIMAR GOUDARD DA SILVEIRA. 

PROJETO  
REVITALIZAÇÃO  

IPB VF 



 – INTRODUÇÃO: 

1 – INTRODUÇÃO: 

 

Nosso objetivo principal nesse projeto de revitalização, perfaz-se com intuito de consolidar um 

crescimento forte sadio para que a Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda possa cumprir cabalmente 

sua Missão e ser um instrumento das mãos do Senhor nesta Comunidade.  Levando a Palavra do 

Deus altíssimo para as pessoas ainda não convertidas, e para os amados irmãos que estão afastados 

por fraqueza espiritual. Assim sendo, através da revitalização, teremos uma Igreja sadia e produtiva 

como nos ensina o Senhor Jesus na explicação da parábola do semeador. Assim Ele diz: Naquele 

mesmo dia Jesus saiu de casa e se sentou à beira do lago.2 Uma grande multidão se juntou ao 

seu redor. Havia tanta gente que Jesus entrou num barco e se sentou; e toda a multidão 

permanecia de pé na praia. 3 Jesus lhes ensinou muitas coisas por meio de parábolas. Ele 

dizia: Certo homem saiu para semear. 4 Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à 

beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram.5 Outra parte caiu no meio de pedras, 

onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram depressa pois a terra não era funda, 6 mas, 

quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. 7 Outra parte das sementes caiu 

no meio de espinhos, os quais cresceram e as sufocaram.8 Uma outra parte ainda caiu em 

terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 100 vezes mais do que tinha sido 

plantado. 9 Quem pode ouvir, ouça (Mt 13. 1-9 - Versão VFL). 

   

2 – UM POUCO DA HISTÓRIA DA IGREJA 

A Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda existe há 41anos (31 / 1976 – 04 / 2017), desde sua 

plantação, na Rua São Luiz, 16, no bairro de Vieira Fazenda, comunidade do Jacarezinho, Rio de 

Janeiro. Quanto em sua formação tanto como ponto de pregação, Congregação e agora organizada 

Igreja, teve uma caminhada com muitas dificuldades. Primeiro, devido a localidade onde se 

encontra. Segundo, devido ao processo constante de saída de alguns membros que alcançam uma 

melhoria financeira, mudando-se da Comunidade. Terceiro por ser um Bairro com alta precariedade 

de todos os serviços básicos e também um bairro de alta periculosidade, pela constante presença de 

traficantes, tráfico de entorpecentes e constantes tiroteios. Contudo, se faz necessário restaurar a 

auto-estima da memblesia para que tenham uma nova visão e promover uma saída da crise 

estabelecida. Entretanto, a alguns desafios que é preciso ser vencidos, para que este projeto de 

revitalização prossiga. 

 

3 – ATIVIDADE: 

A Igreja é composta de 36 membros (trinta e seis membros), comungantes e não comungantes 

(sendo, 35 comungantes e um não comungante. Composta de 21 membros acima de 35 anos e 15 

Jovens abaixo de 35 anos ). A frequência no Culto tem média de 30 a 40 irmãos e visitantes no 

domingo a noite. (Visto que só temos um Culto aos domingos à noite). Pela manhã Escola Bíblica 

Dominical, com 38 alunos matriculados, com uma variante de 28 a 30 presença. Durante a semana 

temos os seguintes trabalhos: Reunião de oração e Culto Bíblico nas terças-feiras com uma média 

de 15 presenças; Reunião de um grupo nos lares de crentes e não crentes as quintas-feiras presença 

média DE 15 pessoas; Oração todos os domingos às 8:30h na Igreja. 

 

 

 



 

4 – OBJETIVO 

Ter uma Igreja Missionária que cumpra com seu objetivo levando o Evangelho ao conhecimento da 

localidade onde estar inserida, cumprindo sua missão e sua total independência.   

 

5 – FILOSOFIA 

A nossa filosofia, é fundamentada em uma Teologia Reformada, bem contextualizada, mas de 

forma simplificada para que seja de fácil entendimento, ou seja, devido a cultura e o contexto 

geográfico da localidade, com uma forma bem criativa, mas com vida e formalidade no Evangelho 

do Senhor Jesus. Pois sabemos que só há transformação verdadeira, uma mudança radical, 

diferenciada e só alcançamos a paz através desse Evangelho!    

 

6 – INFORMAÇÃO SOBRE A LOCALIDADE 

O Jacarezinho é um bairro da Zona Norte cidade do Rio de Janeiro no Brasil. Também é uma das 
maiores favelas da cidade. Localiza-se junto à via férrea. É um bairro com altos índices de violência, 
principalmente relacionados ao consumo e ao tráfico de drogas. 

Seu índice de desenvolvimento humano, no ano 2000, era de 0,731, o 121º colocado entre 126 regiões 
analisadas na cidade do Rio de Janeiro.  

Características 
Tem população estimada em mais de 36 000 habitantes, segundo dados de 2004 da prefeitura. 

É servida por uma estação ferroviária da Supervia e, nas suas imediações, passam importantes eixos 
viários da cidade, especialmente a Avenida Dom Hélder Câmara. É de caráter plano e integra ruas, 
avenidas e uma estação ferroviária de igual nome. Comunica-se com outra favela próxima, a de 
Manguinhos. 

Na comunidade, se encontra a Escola de Samba Unidos do Jacarezinho que já integrou o grupo 
principal do carnaval da cidade.  

Existem inúmeras (mais de 100) igrejinhas fundadas por pessoas sem nenhum preparo teológico. duas 
Igrejas Católica Apostólica Romana; Muitas Assembléias de Deus; várias Igrejas Pentecostais; três 

Igreja Batista; uma Metodista Wesleyana, que fica ao nosso lado; uma Metodista Tradicional; uma 

Congregacional; Deus é Amor e outras. São tantas as denominações que precisaríamos de mais 
tempo para contá-las.      

 

 

População Jacarezinho - Rio de Janeiro 

As informações sobre a população desse bairro possuem origem no Censo 2010. Esta página possui 

informações sobre a população do bairro Jacarezinho em Rio de Janeiro, além de informar sobre a 

composição entre homens x mulheres, faixa etária da população, índice de envelhecimento e a 

quantidade de domicílios. Também será possível comparar Jacarezinho com outros bairros de Rio 

de Janeiro. 



A população é de: 37.839 habitantes 

Homens x Mulheres 

Conforme o censo 2010 a população de Jacarezinho é distribuída entre homens e mulheres. A 

População masculina, representa 18.236 hab, e a população feminina, 19.603 hab. O gráfico abaixo 

demonstra essa relação: 

Jacarezinho: Homens x Mulheres Ho…Mu…Censo 201005.00010.00015.00020.000 

Censo Homens Mulheres 

Censo 2010 18.236 19.603 

Em Jacarezinho, Rio de Janeiro, existem mais mulheres do que homens. Sendo a população 

composta de 51.81% de mulheres e 48.19% de homens. 

Faixa etária da população de Jacarezinho - Rio de Janeiro 

O Gráfico abaixo demonstra a faixa etária, agrupando em grupos de 0 a 4 anos, 0 a 14 anos, 15 a 64 

anos e 65 anos e +: 

Jacarezinho: Faixa etária0 a 4 anos0 a 14 anos15 a 64 anos65 anos e +22,5%65,7% 

Faixa Hetária População Porcentagem 

0 a 4 anos 2762 7.3% 

0 a 14 anos 9119 24.1% 

15 a 64 anos 26639 70.4% 

65 anos e + 2043 5.4% 

*Número aproximados devido cálculos de porcentagem 

Jovens x Idosos 

Comparação entre Jovens e Idosos em Kosbrasol. Entende-se por jovens a faixa etária de 0 a 14 

anos e por idosos pessoas com mais de 65 anos. 

Jacarezinho: Jovens x Idosos Jovens Idosos 02.5005.0007.50010.000 Censo 2010 

Censo Jovens Idosos 

Censo 2010 9.119 2.043 

Em Jacarezinho, Rio de Janeiro, existem mais jovens do que idosos . Sendo a população composta 

de 24.1% de jovens e 5.4% de idosos. 

 



 

Dados tabulados sobre a População de Jacarezinho 

Domicílios Particulares Permanentes 11.881 

População Residente 37.839 

População Homens 18.236 

População Mulheres 19.603 

Razão de Dependência Jovens 34.2% 

Razão de Dependência Idosos 7.7% 

Razão de Dependência Total 42% 

Índice de Envelhecimento 22.6% 

Razão de Masculino x Feminino 93% 

Razão Crianças-Mulheres 27.5% 

Média de moradores por Domicílios 3.3 

Proporção de domicílios ocupados 95.7% 

Proporção de domicílios não ocupados 4.3% 

http://populacao.net.br/populacao-jacarezinho_rio-de-janeiro_rj.html 

 

7 – VISÃO  

A visão da Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda é anunciar o Senhor Jesus Cristo de forma clara e 

objetiva, onde possamos tão somente contextualizar de uma forma bem criativa tendo os nossos 

vizinhos como alvo principal, do qual estamos inseridos nesse projeto. Promovendo um 

relacionamento sincero e saudável com Deus, e as pessoas umas com as outras. Fazendo assim, 

estaremos semeando a Palavra do Senhor conforme a parábola do semeador é definida por Jesus 



desta forma: “Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até mesmo 

100 vezes mais do que tinha sido plantado. 9 Quem pode ouvir, ouça.  

 

8 – ORÇAMENTO E ANÁLISE FINANCEIRA DA IGREJA 

Passamos neste, demonstrar o movimento financeiro da Igreja do ano 2017, e previsão orçamentária 

para o ano 2018, como segue no gráfico abaixo: 

RELATÓRIO DA TESOURARIA DE 2017  

DIZIMOS:  R$36.213,85 
OFERTAS R$1.893,47 
SALDO DE 2016 R$3.519,84 
TOTAL  41.627,16 

  
SAÍDA:  
CONGRUA PASTORAL -  19.000,00 + FAP – 1.320,00 R$20.320,00 
PGNB R$3.047,55 
MISSÃO NA CIDADE R$1.694,00 
SUPREMO CONCÍLIO  R$2.405,58 
AJUDA AO INPAR   R$572,00 
LIGHT R$1.414,08 
OBRA PATRIMÔNIO R$756,00 
MANUTENÇÃO DE APARELHO DE SON R$1.038,85 
SOCIEDADE INTERNA R$685,58 
SEMINÁRIO R$1.682,83 
AULA DE BATERIA - WASHINGTHON R$790,00 
ESCOLA DOMINICAL R$625,60 
GASTO NO TEMPLO R$389,42 
AJUDA DE CUSTO R$950,00 
AQUISIÇÃO DE TV 32 POLEGADAS R$1.281,60 
TOTAL R$37.651,09 
SALDO PARA 2018 R$3.976,07 
  
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO 2018  
DIZIMOS R$38.000,00 
OFERTAS R$2.000,00 
SALDO 2017 R$3.976,07 
TOTAL R$43.976,07 
  
SAÍDA:  
CONGRUA PASTORAL – 23.400,00 + FAP – 1.872,00 R$25.272,00 
PGNB R$3.047,55 
MISSÃO NA CIDADE R$1.694,00 
SUPREMO CONCÍLIO R$2.040,00 
LIGHT R$2.000.00 
OBRA E PATRIMÔNIO R$2.000,00 
SOCIEDADE INTERNA R$800,00 
AULA DE BATERIA – WASHINGTHON R$1.560,00 
ESCOLA DOMINICAL  R$700,00 
GASTO NO TEMPLO R$450,00 
AJUDA DE CUSTO R$1.000,00 
TOTAL R$40.563,55 
FUNDO DE RESEVA R$3.412,52 

 

 

 



 

Após a apresentação deste projeto e, do orçamento deste ano (2017) e, da previsão orçamentária 

para o ano de dois mil e dezoito (2018), firmamos junto a esse amado concílio que, se faz 

necessário ainda no ano de dois mil e dezoito o auxílio ao Ministro designado por este amado 

Presbitério, visando o projeto de revitalização da igreja, que começará em 2018, dando os passos 

adequados, solicitamos o envio da verba, conforme solicitação de dois mil reais (R$2.000,00). 

Outro sim, informamos que as devidas reduções começarão a partir do ano dois mil e dezenove 

(2019) com um percentual de 15% ao ano, em um período de seis anos (6 anos). Conforme segue 

tabela abaixo: 

                            COMPLEMENTO DO PGNB = 2.000,00  

ANO 2018 R$2.000,00 
ANO 2019 R$1.700,00 
ANO 2020 R$1.445,00 
ANO 2021   R$1.228,25 
ANO 2022 R$1.044,01 
ANO 2023      R$800,41 
ANO 2024      R$754,29 
ANO 2025      R$641,15 

  

Se houver necessidade de recorremos a este amado Concílio em rever a situação em algum desses 

anos, temos certeza que o mesmo estará sempre pronto a ajudar a amada Igreja Presbiteriana de 

Vieira Fazenda, como tem ajudado durante esses longos anos. Mas, com as bênçãos de Deus vamos 

trabalhar afinco, para que isso não venha acontecer. Confiamos naquele que nos dá condição e 

possibilidade de todas as coisas, conforme nos ensina em sua Palavra: “Tudo posso naquele que me 

fortalece” (Fl 4.13)  

 

9 - PROJETO 

Passamos a apresentar o projeto que vamos dar prioridade no ano dois mil e dezoito (2.018): 

Primeiro Semestre – treinamento de liderança; 

Segundo Semestre – Início de projeto com as crianças da Comunidade.  

A proposta é buscar parceria com outras Comunidades, pessoas com habilidades em lidar com 

crianças para nos auxiliar e dar instruções necessárias. Fazendo assim, desenvolveremos um 

trabalho motivado tanto na parte da liderança quanto daqueles que irão se achegar a nós. E ao longo 

do ano 2019, dando continuação dos projetos iniciados. A partir deste haverá uma reavaliação e, 

durante os demais anos até findar no ano 2025. Com a graça de Deus conforme iniciamos citando o 

ensino de Jesus na parábola do semeador, vamos trabalhar incansavelmente, semeando a semente 

sem se importar aonde vai cair, se na beira do caminho; em solo rochoso; entre os espinhos Vamos 

lançar a semente até encontrar a boa terra, ai então, dará “fruto: a cem, a sessenta e a trinta por um” 

(Mt 13.4-8).   

 

 

 



 

10 – CONCLUSÃO: 

Concluindo este projeto, dizemos que é um grande desafio para alcançar esse objetivo. Porém, se 

faz necessário um esforço maior e ter uma linha e seguir sobre ela e então chegaremos onde 

estamos propondo chegar. Sabemos que não estamos sós, porque sem a ajuda do Senhor Jesus e 

direção do Espírito Santo, com certeza não alcançaremos o nosso objetivo. Não será fácil, confesso, 

mas se faz necessário nos esforçar nos trabalhos, colocar mão na obra, dobrar as mangas da camisa, 

colocar os joelhos no chão e seguir com essas propostas aqui citadas para então, alcançar com a 

ajuda do Senhor nos abençoando a cada dia e, nos direcionando nesse objetivo para então, 

revitalizar esta amada Igreja Presbiteriana de Vieira Fazenda! Que o Senhor da Igreja nos de forças 

e nos ajuda para que tenhamos êxodo! 

 


