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RELATÓRIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO MASCULINO – PGNB 

ANO 2021 

Ao Exímio Concílio do Presbitério de Guanabara, a nossa saudação em Cristo 

Jesus nosso Senhor!     

  

“O amor de Cristo, que excede todo entendimento,  

para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus”  

(Efésio 3.19). 

 

Durante todo o ano em curso (2021), procuramos na medida do possível realizar 

todo o trabalho como Secretário Presbiterial junto a essa amada Federação de Homens 

do PGNB. Esforçamo-nos ao máximo para não faltar em nenhuma reunião de consulta 

mensalmente realizada em toda terceira segunda-feira e, também nas reuniões da 

executiva que aconteceu de três em três meses, sempre na segunda-feira às 19h30m. As 

reuniões ocorreram como previsto e com regularidade conforme foi proposto pela 

diretoria da Federação no decorrer do ano. Porém, devido um ano atípico, por causa da 

pandemia, algumas reuniões foram feitas on-line, como relata o amado Excelentíssimo 

Presidente e Dc. Ivan: “Em função da Pandemia porque passa no país as atividades da 

Federação foram suspensas presencialmente.”   

Dentre as realizações da Federação neste ano, destacamos os seguintes pontos: 

reunião de oração on-line, pelas vítimas do Corona-vírus (COVID-19) e, pelos irmãos 

sócios e os demais que estão com outros tipos de enfermidades; Orações pelo nosso 

Brasil e, pela nossa Federação, para que mesmo diante do caos, os homens não 

esmoreçam, permaneçam firmados na fé. 

 

Segue outras participações em outras Federações de outros Presbitérios: 

1) Visitei a Federação do Presbitério Madureira; 

2) Participei com Louvores no Culto ao Ar Livre, pela Federação Madureira, na 

Pça Rocha Miranda; 

3) Fui o Palestrante em umas das Reuniões que aconteceu na IP Rocha 

Miranda. com o seguinte tema: “Hebenézer: Até aqui nos ajudou o Senhor” 

1Samuel 7.12. 

4) Participei da Reunião da Federação Bento Ribeiro 
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Conforme palavra do Presidente Dc. Ivan: “O Congresso não foi realizado e, 

toda a Diretoria da Federação de Homens foi reconduzida aos cargos em decisão da 

LXXI Reunião Ordinária do Presbitério Guanabara. Em função da impossibilidade de 

nos reunirmos presencialmente nas igrejas, passamos a fazer Reuniões de Oração, 

utilizando o aplicativo Meet, com o apoio do Diac. Rodrigo Inácio da IPB 

Higienópolis.” Como segue relatório do mesmo em anexo abaixo, mantendo a mesma 

diretoria para o ano de 2022, devido à pandemia, como segue: 

Composição da Diretoria: 

 

 Presidente: Diac. Ivan Vasconcellos 

 Vice-Presidente: Presb. Severino Alexandre de Araújo 

 Secretário Executivo: Presb. Jair Gomes Rodrigues 

 1º Secretário: Diac. Diociécio Queiroz Pacheco 

 2º Secretário: Diac. José Francisco Ferreira 

 Tesoureiro: Diac. Sérgio Francelino Gonçalves 

 Secretário Presbiterial: Rev. Hebenezer 

 

Subscrevemo-nos no amor de Cristo, o Senhor da Igreja. 

 

PS: Em Anexo está o relatório do Presidente Ivan Vasconcellos. Despeço-me na Graça e 

no amor do Senhor Jesus, 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 11/12/2021 

 

         

_________________________________________________ 

                              REV. JOCIMAR GOUDARD DA SILVEIRA 

                             (Secretário Presbiteral)  
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO PRESIDENTE DA 
FEDERAÇÃO DE HOMENS DO PGNB 

JANEIRO 2021 a NOVEMBRO 2021 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Fevereiro 2021 

- Eu e toda a Diretoria da Federação de Homens fomos reconduzidos aos nossos 

cargos em decisão da Reunião Ordinária do Presbitério Guanabara. Em função da 

impossibilidade de nos reunirmos presencialmente nas igrejas, passamos a fazer 

Reuniões de Oração, utilizando o aplicativo Meet, com o apoio do Diac. Rodrigo 

Inácio da IPB Higienópolis.  

Abril 2021 

19/04 – Dirigi a Reunião de Oração. 

Maio 2021 

13/05 - Participei da Reunião virtual com o Presidente do Presbitério, os 

Secretários Presbiteriais  e os Presidentes das Federações. 

17/05 -  Dirigi a Reunião de Oração. 

Junho 2021  

21/06 – Dirigi a Reunião de Oração. 

23/06 – Foi postada pelo Rev. Jocimar Goudard da Silveira – Secretário 

Presbiterial, no Grupo do Presbitério, uma pesquisa sobre as UPHs, tendo por 

base a pesquisa feita ´pelo Rev. Diego Leandro Ferreira para as UPAs. 

Agosto 2021 

16/08 – Dirigi a Reunião de Oração. 

Setembro 2021 

04/09 – Participei do Culto pelos 70 Anos do Presbitério Guanabara. 

20/09 – Dirigi a Reunião de Oração. 

Outubro 2021 

18/10 – Dirigi a Reunião de Oração. 

25/10 – Dirigi a Reunião Presencial da Executiva da Federação, na IPB Piedade, 

para tratar da realização do nosso Congresso. 

30/10 – Representei a Federação no Culto de Gratidão a Deus pelos 504 Anos da 

Reforma Religiosa, na IPB Turiaçu.  

Novembro 2021 
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15/11 – Dirigi a Reunião de Oração. 

 

 

Toda honra e toda gloria sejam dadas somente a Deus. Sou muito grato por Ele ter me 

escolhido, me tomado pela mão e me colocado a frente desta Federação para, através de 

mim, fazer a sua obra. 

Obrigado aos demais  integrantes da Diretoria, pelo companheirismo, pela colaboração 

e pela disposição em me ajudar, sem vocês junto a mim não conseguiria realizar este 

trabalho pois entendo que somos uma equipe. 

Obrigado ao Rev. Jocimar Goudard da Silveira - Secretário Presbiterial pela cooperação 

e companheirismo. Que Deus na sua infinita bondade possa revigorar as forças  do 

irmão, a fim de que tenha sempre disposição para o trabalho. 

Obrigado aos irmãos sócios das UPHs federadas que além de desenvolver o trabalho em 

suas igrejas prestigiaram os trabalhos Federação Guanabara. Entendo que sem estas 

sociedades não teríamos como desenvolver o trabalho que o Senhor confiou a cada um 

de nós. A  ajuda de vocês foi primordial para que o trabalho fosse realizado, continuem 

erguendo esta bandeira. 

Obrigado Senhor, meu Deus, pelo privilégio de poder trabalhar junto a estes Homens, 

irmãos preciosos que o Senhor colocou em minha vida, faça com que o nosso vinculo 

de amor e amizade aumente cada vez mais para juntos andarmos nos teus caminhos 

rumo ao céu. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, Amém! 

 

Diac. Ivan Vasconcellos 

 

Rio de Janeiro, 24 de Novembro de 2021 


