
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2020. 
 
A LXIX reunião do PGNB 
 
Paz e graça do Senhor Jesus! 
 
Em atendimento a solicitação da Comissão de Finanças e Distribuição de Campo do PGNB, venho, por                
meio desta, informar ao Presbitério sobre as atividades que venho desenvolvendo com um grupo de               
pessoas cristãs na região da Grande Tijuca. 
 
Desde o início do ano de 2019, tenho conduzido um grupo de estudo com o objetivo de crescer na fé no                     
Senhor Jesus Cristo.  
 
O grupo cresceu na fé e em número e compreendeu que deveria avançar e pensar em um plantio de uma                    
nova igreja na região.  
A grande Tijuca, composta por sete bairros (Praça da Bandeira, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú,               
Andaraí e Alto da Boa Vista), com uma população de aproximadamente 371.000 (trezentos e setenta e um                 
mil habitantes), abriga cinco igrejas presbiterianas, sendo três igrejas do Presbitério do Rio de Janeiro e                
duas do Presbitério de Guanabara. Há dois bairros ainda não alcançados: Maracanã e Praça da Bandeira e                 
o bairro da Tijuca, que tem 165.000 (cento e sessenta e cinco mil habitantes) só tem uma Igreja                  
Presbiteriana. 
A Igreja Presbiteriana Maracanã encontra-se localizada no bairro do Andaraí. Assim, o bairro Maracanã              
não tem um trabalho presbiteriano no momento. 
Em conversas com o rev. Hebenézer e o presbítero Paulo Storck, percebemos que um bom caminho seria                 
ter a Igreja Presbiteriana de Jacarezinho como igreja mãe desse trabalho. Desta forma, o Conselho desta                
igreja decidiu estabelecer um ponto de pregação na região da grande Tijuca, conforme registrado na ata                
678 de 21/06/2019. 
O grupo, que se estrutura para avançar, encontra-se com 20 participantes ativos. Formamos algumas              
equipes de trabalho, demos um treinamento e iniciamos Cultos testes no domingo 10 de novembro.  
Estamos nos reunindo na unidade do curso de inglês Fisk, que fica localizada à rua Mariz e Barros, 1093,                   
Maracanã. 
A IP Jacarezinho, o grupo base e a verba votada pelo PGNB em 2019 são suficientes para arcar com o                    
sustento pastoral e manutenção do trabalho.  
Que o Senhor Jesus nos conduza em sua missão! 
 
Atenciosamente, 
 

___________________________________ 
Rev. Hélio Gomes Paulo  

 


