
RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

SECRETARIA PRESBITERIAL – UCP 2015 

 

É com muita alegria que, este ano, Deus nos escolheu para esta grande obra.  
Sabemos que poderíamos ter feito muito mais, porém o pouco que fizemos foi 
com muito amor, pois Deus nos sustentou. Portanto, passamos a relatar com 
muita alegria as atividades realizadas este ano. 

• Quebra-Gelo:  

Data: 11/04 
Local: Igrea Presbiteriana de Maria da Graça. 
Sobre: A atividade contou com devocional, lanche e atividades de 
entretenimento, como jogos e desenhos. 
 

• Aniversário do Presbitério Guanabara: 

Data: 11/07 
Local: Igreja Presbiteriana de Higienópolis 
Sobre: As UCP’s se reuniram em um encontro muito animado que contou com 
a presença e participação especial de 4 seminaristas visitantes do seminário 
Palavra da Vida, de Atibaia - São Paulo. Os jovens seminaristas apresentaram 
para as crianças de maneira encenada a história do livro sem palavras e 
ensinaram cânticos animados pra as crianças. A atividade contou com a 
presença do presidente do presbitério, Rev.Edson Menezes, que muito nos 
alegrou. 

 

• Tarde de Talentos: 

Data: 12/09 
Local: Igreja Presbiteriana de Maria da Graça 
Sobre: O encontro iniciou com devocional dirigida pelas irmãs Gisele e 
Kellinha, da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Em seguida, as crianças 
tiveram oportunidade de mostrar os talentos dados por Deus. Ao final da 
atividade, as crianças lancharam e tiveram um tempo livre para descontração. 
. 
 
 
 
 
 



• Congresso UCP: 

Data: 13/11 a 15/11 
Local: Sítio da Primeira Igreja Batista de Piedade – Sampaio Correia, RJ 
O Congresso, a atividade mais esperada no ano pelas crianças, foi uma 
benção. Além de bons momentos de edificação, houve tempo para ser 
aproveitado com diversão e descanso, proporcionado pelo agradável sítio onde 
o evento foi realizado. Ao final do evento, foi realizada a eleição da nova 
diretoria da UCP que atuará durante o ano de 2016. 
As histórias e mensagens foram ministradas no tema “Missões: Coragem para 
evangelizar”, e tiveram como texto base o livro de Daniel. As atividades, 
histórias e palestras foram realizadas da seguinte forma: 

• Sábado – 14/11 (Manhã) 
A história, contada pela orientadora Amanda, da Igreja Presbiteriana de 
Higienópolis teve como texto básico o capítulo 3 do livro de Daniel. 
ouveram tempos de ele foi abordado o tema “Missões: Coragem para 
evangelizar”. O texto base para abordar o tema foi o livro de Daniel.  As 
duas lições abordadas tiveram como texto básico os capítulosl 3 e 6 do 
livro de Daniel, e foram ministradas pelas orientadoras Amanda, da UCP 
Higienópolis, e Paula, da UCP Meier.  

• Sábado – 14/11 (Noite) 
A atividade realizada foi nomeada “noite missionária”. Nela, as UCP’s 
foram incentivadas a estudarem a realidade cultural e da vida cristã de 
diversas localidades do mundo. As UCP’s se organizaram da seguinte 
forma: 
- Jacarezinho: Índia 

As crianças e as orientadoras se vestiram de índios e prepararam 
material para apresentação, a saber, maquetes e materiais utilizados 
por índios em uso pessoal e caça. Também foram fornecidas 
informações da Missão Caiuá, que trabalha diretamente com o povo 
indígena.  

- Méier: China 
A UCP representou o povo Chinês, caracterizando-se com 
maquiagem e vestimentas. Foram apresentados costumes e a 
realidade da pregação do evangelho no país. 

- Higienópolis: África 
A UCP abordou o povo africano, particularmente o país da Guiné 
Bissau. Foram contados testemunhos de missionários presbiterianos 
que atuam no país, bem como o trabalho realizado por eles na 
evangelização e ensino, particularmente de crianças. 

- Maria da Graça: África 
A UCP falou especificamente sobre os povos residentes nos países 
de Angola e Moçambique, apresentando os costumes locais, 



ensinando canticos entoados e a realidade dos países, através do 
testemunho do conselheiro Gustavo, que esteve no país. 

• Domingo – 15/11 (Manhã) 
Foi contada, pela orientadora Paula, da Igreja Presbiteriana do Méier, a 
história contida no capítulo 6 do livro de Daniel, a saber, a história de 
Daniel na cova dos leões. O objetivo dos ensinamentos foi mostrar às 
crianças a importância da oração e da fé. Durante os ensinos, as 
crianças foram divididas em grupos para orarem pelo campo 
missionário. 
 
   
As atividades se encerram mais uma vez com vitória, para honra e gloria 
do nosso Deus. Agradecemos em primeiro lugar a Deus e ao Prebitério 
por ter confiado este cargo a nós e às igrejas que apoiaram enviando as 
crianças para participarem dos trabalhos. Infelizmente,  não tivemos a 
participação de todas as UCPs.  Foi possível contar apenas com as 
seguintes UCPs: Higienópolis, Jacarezinho, Maria da Graça e Meier. 
Manguinhos participou apenas de um evento. Sentimos falta do apoio 
das demais igrejas, porém, “Em tudo dai graças”. 
Confiamos em Deus que teremos dias melhores  e agradecemos a Deus 
por esta oportunidade. Amamos fazer este trabalho tão gratificante e 
agradecemos  o apoio do jovem Gustavo que nos acompanhou e nos 
deu total apoio em tudo. 
 

“Servi ao senhor com alegria ,apreesentai-vos diante dele  
com cântico.”  
Salmo 100:2 

 
  
Secretárias: 
Gisele Xavier Macedo Louro 
Creuza Pereira de Oliveira Telles. 


