
 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL  
SGB – SÍNODO DA GUANABARA  
PGNB – PRESBITÉRIO DE GUANABARA  
 
"Graça te rendemos, ó Deus; graça te rendemos, e invocamos o teu nome, e 
declaramos, as tuas maravilhas." Salmo 75:1  

 
 
Rio de janeiro, 07 de Dezembro de 2015.  
 
 
Ao Presbitério de Guanabara  
Assunto: Projeto Carioca - 2016.  
 
.  
Queridos irmãos,  
 

Graças a Deus o ano de 2015 foi de bastante conquistas para o projeto de 
plantio da Igreja Presbiteriana Carioca, a nossa média de frequência aumentou 
hoje contamos com 35 pessoas participantes do culto. Deus tem sido muito 
bondoso conosco. Hoje já disponibilizamos de um pastor com dedicação exclusiva 
Rev. Rafael de Souza Soares.  

 
Como Pastor da igreja mãe (Igreja Presbiteriana de Maria da Graça), meu 

coração fica transbordante de alegria de perceber o avanço missionário da Igreja 
Presbiteriana Carioca, que domingo a domingo visitantes impactados pela fiel 
exposição da palavra de Deus, expressam o desejo de caminha no evangelho de 
Cristo. Porém ainda me sinto muito incomodado em perceber que podemos estar 
limitando a expansão do projeto, e até atrofiando o seu desenvolvimento 
considerando que os recursos investidos pela igreja mãe e as parcerias que temos 
estão aquém do mínimo necessário para o projeto 2016.  

 
Portanto venho respeitosamente solicitar ao Presbitério de Guanabara o 

auxílio mensal de 900 reais (12X), visando somar aos valores parceria, 
viabilizando o projeto de plantio da IP Carioca de 2016.  
 
Segue as de Despesas previstas  
 
Sustento pastoral - R$ 57.000,00 (Incluindo férias e 13º... sem FAP)  
Patrimônio (aluguel, contas, manutenção) - R$ 40.000,00  
Causas locais - R$ 20.000,00  
TOTAL - R$ 117.000,00  
 
Entradas previstas  
Saldo 2015 - R$ 6.895,10 



Dízimos e ofertas da congregação - R$ 46.000,00  
IPMG - R$ 12.000,00  
Missão cidade - R$ 12.000,00  
IP Gávea - R$ 8.700,00  
PJPA - R$ 7.500,00  
Presbitério Guanabara - R$10.800,00  
Outras ofertas 13.100,00  
 
A igreja Presbiteriana Carioca está funcionando na Rua Cirne Maia, 100A – 
próximo ao Norte Shopping, Bairro promissor que vale a pena investir, diante da 
notória expansão imobiliária.  
 
Sem mais para o momento, eu e o Rev. Rafael nos colocamos a disposição para 
quaisquer esclarecimentos necessários.  
 
 
No Amor de Cristo Jesus  
__________________________________  
Rev. Edson Menezes Nascimento 


