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PGNB/SE-2019/11 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2019. 

 

Aos  

Conselhos das Igrejas, Congregação Presbiterial da Abolição e Pastores do 
PGNB 

Assunto: CONVOCAÇÃO DA LXIX REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRESBITÉRIO DE 
GUANABARA  

Irmãos, 

Graça e Paz 

Por ordem do excelentíssimo senhor presidente do PGNB, Presb. Paulo Sergio 
Storck, fica este Concílio oficialmente convocado para reunir-se ordinariamente em 
sua LXIX RO, nos dias 07 de dezembro de 2019 e 12 a 15 de fevereiro de 2020. 

A reunião acontecerá na Igreja Presbiteriana do Grajaú, situada à R. Farias Brito, 
34, Grajaú, Rio de Janeiro/RJ, tendo o seguinte calendário: 

Ordem do dia (07/12/2019, sábado): 

• Café da manhã: 08h30 

• Sessão de Verificação de Poderes: 09h 

• Exercício Devocional: 09h30 

• Sessão Preparatória, eleição da nova Mesa: 10h30 

• Primeira Sessão Regular: 11h às 18h  

Proposta de horário regimental para o restante da 69ª: 

Do dia 12 a 14 de fevereiro de 2020: 

• Sessões Regulares: 18h00 

• Jantar: 18h30 

• Comissões e Plenário: 19h30 às 22h00 

Dia 15 de fevereiro de 2020: 

• Café da manhã: 07h30 

• Sessão Regular: 08h15 

• Comissões e Plenário: 09h 

• Almoço: 12h00 

• Comissões e Plenário: 13h15 às 17h 
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INSTRUÇÕES 

1. Documentos que contenham propostas, solicitações, informações, relatórios e comunicações 
deverão ser encaminhados eletronicamente, até o dia 20 de janeiro (até às 23h59min) ao e-mail – 
presbiteriodeguanabara@gmail.com – a fim de que os mesmos possam ser preparados e 
disponibilizados no site do PGNB e para a referida reunião. Entrada de documentos emergenciais 
que não podem esperar a sessão de fevereiro, como por exemplo, eleição pastoral será feita até 
04/12; 
Obs: Os documentos que não forem encaminhados para o e-mail acima serão desconsiderados. 

2. Os originais deverão ser apresentados com assinatura do remetente na RO; 
3. As credenciais dos Representantes e Suplentes deverão ser preenchidas através do site do PGNB 

(www.pgnb.org). 
4. Relatórios dos Conselhos, Estatísticas, Relatórios Pastorais e também o formulário de Cadastro de 

Presbíteros, deverão ser preenchidos no modelo disponibilizados no site do PGNB (www.pgnb.org); 
5. As atas (livro ou pasta catálogo), carteiras de ministros, estatísticas e relatórios dos Conselhos 

impressos serão recebidos na Sessão de Verificação de Poderes. 
6. Documentos encaminhados pelos Conselhos estarão disponíveis para consulta no site 

(www.pgnb.org) através da senha: pgnb692019 
7. Orienta-se todos os Conselho a realizar a eleição da sua diretoria antes da RO. 
8. Casos omissos ou circunstâncias notadamente especiais serão objetos da apreciação do plenário 

quanto ao recebimento ou não de documentos fora do prazo estabelecido.  

PASSO-A-PASSO DA RO 2019/2020 

1. A LXIX RO PGNB terá início em dezembro/19 para cumprir o artigo Art. 73 - "O Presbitério se 
reunirá ordinariamente, pelo menos uma vez por ano". As próximas poderão ocorrer apenas em 
fevereiro de cada ano. Estas datas foram aprovadas na RO de 2018. 

Data: 07 de dezembro 

➢ Sessão de verificação de poderes: 

a) As Igrejas e Ministros deverão apresentar seus relatórios (Estatística e do Conselho) 
mantendo o período eclesiástico de dezembro/18 à novembro/19, acertando o ano 
eclesiástico de janeiro à dezembro, conforme resolução do SC, apenas na RO de 2021 
e com isso não será necessário a apresentação dos relatórios referente à 
dezembro/2019; 

b) Os livros de atas dos Conselhos deverão ser apresentados contendo as atas até a última 
reunião que precede a abertura da RO/2019 (07/12). As atas referentes as reuniões 
ocorridas após a abertura da RO deverão ser entregues impressas e assinadas na 
primeira sessão de fevereiro (2ª sessão regular); 

➢ Sessão Preparatória:  

a) Eleição e posse da nova diretoria; 

b) Aprovar horário regimental das demais sessões;  

 

➢ Primeira sessão regular:  

a) Leitura das atas das sessões anteriores;  
b) Nomear comissões Temporárias (Expediente);  
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c) Entrada de documentos emergenciais que não podem esperar a sessão de fevereiro, 
como por exemplo, eleição pastoral; 

d) Prorrogar o mandato dos pastores até 29 de fevereiro/2020;  
e) Prorrogar o prazo dos tutores de seminaristas até 29 de fevereiro/2020;  
f) Prorrogar o prazo dos Secretários Presbiteriais até 29 de fevereiro/2020; 
g) Manter as verbas das Igrejas destinadas ao PGNB e os pagamentos (Viúvas, 

Evangelistas...) até fevereiro/2020; 
h) Exame de contas da tesouraria parcial (até o mês de agosto);  
i) Eleição do tesoureiro;  
j) O prazo para entrega dos documentos a CE será até o dia 20 de janeiro/2020 onde serão 

enviados para as Comissões de Expedientes. 

 
➢ Demais sessões regulares:  

a) Exercício devocional;  
b) Chamada dos Ministros e Representantes das Igrejas;  
c) Leitura da ata da sessão anterior;  
d) Trabalho das Comissões de Expediente;  
e) Aprovação dos relatórios das Comissões de Expediente e Permanente;  
f) Nomear Secretários de Causas;  
g) Nomear Comissões Permanentes (Exame de contas da tesouraria do PGNB e Exame 

de atas dos conselhos); 
h) Dar posse às Secretarias, tesoureiro, pastores Evangelistas e Designados; 
i) Aprovar data/local da próxima RO; 

 

Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente.  

Em Cristo 
 

 

 

Rev. Raphael Farves 
Sec. Executivo PGNB 

 
 

  


