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Rio de Janeiro, 27 de novembro de 2017. 

Diretoria da Missão na Cidade 

Ao Presbitério de Guanabara 

Assunto: Projetos de Revitalização da IP Luz da Alvorada e IP Vieira Fazenda 

Graça e Paz, 

Na LXVI RO do PGNB, no ano de 2016, por decisão deste Concílio, a Missão 

na Cidade colocou-se à disposição dos Conselhos das Igrejas de Luz da Alvorada e 

Vieira Fazenda, a fim de auxiliar os amados irmãos na construção de um projeto de 

revitalização da referida Igreja. 

Quanto ao Projeto de Revitalização da IP Luz da Alvorada: 

Informamos ao egrégio Concílio, que o Conselho enviou Projeto de 

Revitalização, no dia 15/11/2017, sendo este analisado pela Diretoria da Missão em sua 

reunião do dia 16/11/2017, onde foram enumeradas as necessidades de ajustes nos 

seguintes pontos do Projeto: 

1) Quanto ao orçamento da Igreja: 

a. No orçamento apresentado não há nenhuma rubrica que aponte 

investimentos em “missão” visando a consequente revitalização da 

Igreja; 

b. Faltam ainda no orçamento gastos com rubricas básicas como 

manutenção preventiva e periódica; 

c. O projeto de revitalização apresentado tem duração de 06 anos, mas a 

proposta de auxílio financeiro cobre apenas 05 anos; 
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2) Quanto à formação de liderança e desenvolvimento do Projeto: 

a. Não fica claro se o Processo de Revitalização foi trabalhado com o 

Conselho; 

b. Falta enumerar os passos necessários para o treinamento e 

revitalização da liderança; 

c. Não fica claro os passos que serão dados com a Igreja no processo de 

revitalização; 

3) Não fica claro a proposta de permanência do atual pastor da Igreja, visando a 

consolidação do Projeto de Revitalização; 

Considerando estas questões, a Missão na Cidade resolve encaminhar as 

seguintes propostas ao PGNB: 

1) Que o PGNB avalie se o documento apresentado pela IP Luz da Alvorada 

na LXVII RO, apresenta resposta aos itens aqui levantados; 

2) Que, em caso de aprovação do projeto apresentado pela IP Luz da Alvorada, 

que seja feito um Contrato de Consórcio após a aprovação do Projeto, para 

que os termos não precisem ser aprovados anualmente pelo Concílio; 

Quanto ao Projeto de Revitalização da IP Viera Fazenda: 

Informamos ao egrégio Concílio, que o Conselho da referida Igreja não enviou 

Projeto de Revitalização à Missão na Cidade. 

Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente. 

Em Cristo 

 

 

Rev. Raphael Farves 
Sec. Executivo da Missão na Cidade 


