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"O Espírito do SENHOR Deus está sobre mim, porque o SENHOR me 
ungiu para pregar boas-novas aos quebrantados, enviou-me a curar os 

quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em 
liberdade os algemados;” Isaias 61:1 

 
 

Rio de janeiro, 06 de dezembro de 2018. 
  

AO PRESBITÉRIO DE GUANABARA  
 

Assunto: COMPLEMENTAÇÃO DE VERBA -  TRABALHO FEMININO. 

  

Queridos irmãos, Graça e Paz.  
 

Sinceramente a minha imensa alegria e profunda gratidão ao amado Deus 
que pelo privilégio que tenho em servir o Senhor na condição de Secretário 
Presbiterial do Trabalho Feminino ao longo dos últimos seis anos. 

Foram imensos os desafios, lidamos com muitas situações difíceis elas 
foram importantes para que pudéssemos adquirir experiencia. Deus nos 
capacitou com sabedoria para enfrentamos as dificuldades sejam elas 
financeiras.  Nosso papel foi trabalhar para o avanço do Reino de Deus. Orientei 
as mulheres para que fosse reduzido as solicitações de auxílio financeiro as 
SAFs. Das igrejas jurisdicionadas.  

Estamos ainda vivendo em situação limitação dos recursos financeiros e 
por conta disso os gastos realizados pela federação são precisamente 
calculados de maneira que não venham onerar as nossas igrejas além do que 
determina o Guia de trabalho das Sociedades Internas. 

Informamos que anualmente estamos otimizando as despesas, porém 
existem compromisso financeiros de precisamos cumprir com as confederações 
que estamos ligados. “Somos uma Federação de igrejas locais, que adota como 
única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Velho e Novo Testamento. 
...”(Art. 1 da CI/IPB) princípio de nortear as nossas decisões.  Portanto a 
Federação de SAFs / PGNB para cumprir a sua agenda para o congresso 
Nacional recebeu doação de R$900,00 (novecentos reais) da Secretaria 
Presbiterial para pagar viagem das delegadas do Congresso Nacional que 
aconteceu em fevereiro de 2018, na cidade de Gramado- RS 

Muito importante ressaltar que ao longo dos anos visamos evitar qualquer 
tipo de arrecadação extra que possa onerar as SAFs. Federadas, porém existe 
uma previsão orçada considerando a per capita das igrejas federadas. Sendo 
assim na nossa previsão o valor arrecado pela taxa per capita seria suficiente 
para arcar com todas as despesas, mesmo sabendo que apenas 50% da taxa 
per capita podemos utilizar na federação de SAFs. E os outros 50% são enviados 
para a confederação sinodal de SAFs. Conforme Guia trabalho das forças de 
integração aprovado pela Igreja Presbiteriana do Brasil.  
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“Art. 16 - As finanças da Federação constituem-se de:a) 50% (cinquenta 
por cento) do valor da anuidade por contribuição individual arrecadada das 
Sociedades Internas locais; b) verbas votadas pelo Presbitério; c) ofertas e 
doações voluntárias; d) movimentos financeiros de sua própria iniciativa, 
previamente submetidos à aprovação do(a) Secretário(a) Presbiterial. 

Art. 17 - A Federação deverá custear as despesas de seus Delegados aos 
Congressos Sinodais e Nacionais, podendo solicitar ajuda ao Presbitério.” 

Lembrando apenas que na última reunião do Supremo concilio foi 
reafirmada na decisão, e ressaltado que não existe nenhuma contradição com a 
CI/IPB. 

Considerando que somos igrejas federadas e as dez SAFs com todo 
esforço e sacrifício cumpriram o estabelecido no Guia de trabalho aprovado pela 
IPB e apenas uma SAFs de forma recorrente nos dois anos (2017/18) não 
cumpriu e as irmãs enviaram apenas uma oferta que corresponde cerca de 40% 
do valor devido. 

Venho respeitosamente solicitar a este concílio o complemento da taxa 
per capita da referida SAFs da igreja no valor de R$ 472,74 (Quatrocentos e 
setenta e dois reais e setenta e quatros centavos), para que possamos cumprir 
o nosso compromisso com a Confederação Sinodal do Trabalho Feminino. 

Lembramos ainda que existe um esforço da Igreja Presbiteriana do Brasil 
a nível nacional na direção de revitalizar o trabalho das Forças de Integração, 
estabelecendo encontros com os secretários sinodais, dinamizando o trabalho 
com os secretários gerais investindo nos secretários gerais, e algumas decisões 
podem estar contrariando ou enfraquecendo as nossas forças de integração. 

 

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer 
esclarecimentos.  

 
 

___________________________________ 
Rev. Edson Menezes Nascimento  

Secretário Presbiterial do Trabalho Feminino 

 

 


