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CONSELHO DA IGREJA:  

Pastor: 

 Edson Menezes Nascimento  

Presbíteros: 

Orlando Cosme dos Santos   

Manoel Crispim Menezes 

Marcos Henrique  Ramos 
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1. INTRODUÇÃO 

Este projeto traça um caminho considerado por nós seguro para a 

revitalização da igreja Presbiteriana Luz da Alvorada. Queremos ressaltar que 

este projeto é dinâmico e por conta disso sofre acomodações ou mudanças ao 

longo da sua implantação, considerando os diagnósticos encontrados.  Por conta 

disso traçamos uma linha que poderá ser a referência clara ao longo de todo o 

processo que planejamos segui-la.  

É muito importante ressaltar o grande desafio assumido pela Comunidade da 

Igreja Presbiteriana Luz da Alvorada de se manter forte e firme em meio a 

violência do entorno. Acreditamos que igreja é o corpo de Cristo, um organismo 

vivo, que cresce naturalmente independentemente do local onde esteja. Se isto 

não está acontecendo é bem possível que ela possa estar doente.  Uma igreja 

doente precisa ser revitalizada, significa que receberá um cuidado especifico, 

visando ser fortalecida para que assim possa cumprir fielmente o divino propósito 

de proclamar o evangelho.    

Precisamos buscar o crescimento saudável da igreja, transformando pessoas 

frequentadoras em verdadeiros discípulos de Cristo e membros da igreja em 

discipuladores. 

 

2) UMA POUCO DA NOSSA HISTÓRIA 

A história de luta da comunidade Luz da Alvorada já dura mais de 40 anos, 

sendo mais que 30 anos como congregação da Igreja Presbiteriana de 

Higienópolis.  A Igreja Presbiteriana Luz da Alvorada foi organizada no dia 24 de 

Março de 2007, era situada na Rua dos Coqueiros, 23 Alvorada, Ramos, cidade 

do Rio de Janeiro, com 52 membros maiores e 17 membros não comungantes. 

Hoje somos 60 membros maiores e 25 membros não comungantes, apenas 

lembrando que o rol não está atualizado. A frequência média nos cultos é de 40 

adultos. Em 2008 a arrecadação média mensal da Igreja era de 2250 Reais e 

hoje temos uma arrecadação mensal de quatro mil e quinhentos em média. O 

primeiro pastor teve alguns problemas de adaptação com a comunidade, 
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trazendo alguns transtornos e desde então a novel igreja está sendo auxiliada 

financeiramente pelo Presbitério de Guanabara. No início do ano de 2008 o 

Presbitério de Guanabara designou o Rev. Nilson Cardoso Dutra, para ser pastor 

evangelista, sendo auxiliado pelo então seminarista Jocimar Goudard da 

Silveira. Também é muito bom ressaltar que com as obras de reurbanização da 

Comunidade do Complexo do Alemão a Igreja Presbiteriana Luz da Alvorada foi 

obrigada mudar de localidade do Alto do morro da Alvorada, (Rua dos Coqueiros) 

- Ramos, para a comunidade de Nova Brasília (Rua Nova Brasília, 28) – 

Bonsucesso, local onde funcionamos até hoje. Em 2012 o Rev. Jocimar G. da 

Silveira, pastor recém ordenado iniciou o seu pastorado na Igreja Presbiteriana 

Luz da Alvorada, onde permaneceu até dezembro de 2016, conforme decisão 

do Presbitério de Guanabara.  Em sua LXVI Reunião Ordinária, o Presbitério de 

Guanabara – (PGNB) decidiu encaminhar o Rev. Edson Menezes Nascimento, 

como pastor evangelista da nossa igreja e solicitar a confecção de um projeto de 

revitalização.   

O que ficou muito claro que em todo o processo de 2008 até 2017 diante 

de todo o esforço feito pelos líderes e pastores envolvidos na igreja, é notório 

que a Igreja Presbiteriana Luz da Alvorada ainda não adquiriu a autonomia 

financeira, podemos até desconfiar que a organização da Igreja Presbiteriana 

Luz da Alvorada se deu de forma prematura, ficando dependente da ajuda do 

Presbitério de Guanabara. Apenas no ano 2007 que a nossa Igreja não solicitou 

ajuda ao PGNB.   Percebemos claramente que a Igreja Presbiteriana Luz da 

Alvorada atravessou um período de longos desafios como a negociação com o 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e obras para adequação do 

novo local, o que consequentemente trouxe alguns desgastes da visão e missão 

da comunidade e frustação em face das expectativas almejadas.  

Muito bom ressaltar que o presente projeto visa dar alguns passos na 

busca da revitalização da igreja, a partir da sua liderança, seus 

membros(comunidades), suas atividades e estrutura (trabalhos, cultos) e 

consequentemente a tão desejada autonomia financeira, em torno de cinco anos 

a contar pelo início do ano de 2018. 

ATIVIDADES ATUAL DA IGREJA 

 Domingo - Das 9 às 10 horas Culto Matutino 
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  Aos segundos domingos culto das 8 às 9:30 horas, com a 

ministração da ceia e um café de comunhão após o culto. 

   Das 10 às 11 horas dominicalmente Escola Bíblica Dominical com 

duas classes de adultos e uma classe de crianças.  

   Domingo - Das 18 as 19:30 horas Culto Vespertino  

 Segunda das 20 às 21 horas culto nos lares. 

 Quinta feira das 19:30 às 20:40 horas estudo Bíblico na igreja. 

 

3) OBJETIVO GERAL 

 Estabelecer um processo sistemático claro que leve a igreja presbiteriana 

Luz da Alvorada a retomar o crescimento saudável e a maturidade cristã 

dos seus membros. 

3.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Avanço na Maturidade dos membros da igreja.  

✓ Aumento do número de participantes dos trabalhos da igreja. 

✓ Crescimento numérico dos membros da igreja. 

✓ Desenvolvimento financeiro e autonomia como igreja. 

✓ Preparar um processo simples que leve as pessoas à maturidade 

espiritual, onde amarão a Deus os outros e viverão para servir a 

sociedade. 
 

4) PASSOS DO PROJETO 

 Estaremos especificando alguns passos que daremos na direção 

da concretização do projeto, que achamos de muita importância para uma 

caminhada sadia, como o estabelecimento da Missão e Visão e valores, 

aprovado pela liderança, que servirá de base para todos os demais passos. 

4. 1- NOSSA MISSÃO 

 A missão da Igreja Presbiteriana Luz é refletir intencionalmente o amor 

gracioso de Cristo, através da comunicação do evangelho de forma clara, 

para transformar pessoas em discípulos maduros de Jesus. 
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4. 2- NOSSA VISÃO 

 A visão da Igreja Presbiteriana de Luz é ser uma comunidade de 

discípulos parecidos com Cristo, que refletem o amor, vivem plenamente 

o evangelho da graça e perdão. 

 

4. 3- NOSSOS VALORES 

 Adoração comunitária impactante 

 Oração como estilo de vida. 

 Proclamação da palavra 

 Discipulado para maturidade 

 Amor ao próximo  

 Valorização da família 

 Doutrina reformada 

 

5) ATIVIDADES PROPOSTAS  

 Domingo  

 Celebração matutina - das 9 às 10:30 horas Culto Matutino 

   Aos segundos domingos café da família das 8 às 8:45 horas, 

comunhão com um delicioso café. E logo em seguida as 9 horas o culto 

matutino com celebração da Ceia do Senhor. 

  Celebração Noturna Das 18 as 19:30 horas Culto vespertino  

 

  Terça-feira das 19:30 às 21 horas encontro de pequeno grupo 

nos lares, trabalho descontraído com comunhão, estudo e oração.  

1) Esta atividade visa estreitar os laços de comunhão, tornar o 

conhecimento bíblico bem prático no meio da comunidade, com 

tarefas e desafios semanais, facilitar o cumprimento da missão, 

com a proclamação do evangelho de forma clara e expansão do 

Reino através do desdobramento dos grupos.  
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2) Objetivo é levar LUZ DE CRISTO aos lares e fazer com que eles 

reflitam a luz na vida dos amigos e vizinhos. 

  Quinta feira das 19:30 às 20:45 horas estudo Bíblico na igreja, 

com caráter de Escola Bíblica. 

1) Esta atividade visa substituir a Escola Dominical, sendo que com 

uma dinâmica bem atraente, com de série de Estudos Bíblicos.  

5.1- JUSTIFICATIVAS  

Observações:  

a) No domingo horários espremido do culto matutino e a escola dominical. – 

Proposta: Suprimir a escola dominical, visando focar numa celebração matutina 

mais atraente com a série de mensagens, considerando que é o horário que 

temos maior movimento na frente da igreja.  

b) Culto matutino as 8 horas no segundo domingo, dificuldades: Grande parte 

dos membros chegam com atraso, e algumas pessoas confusas com o horário 

chegam atrasadas em mais que uma hora, e ainda algumas irmãs não participam 

de todo o culto porque precisam confeccionar o café para depois do culto.   . 

Proposta: Fazer o café da manhã antes do culto matutino o que proporciona 

comunhão e ainda o culto inicia as 9 horas.  

c) Culto no Lar : Dificuldade de encontrar casas para realização do trabalho 

toda a semana. Proposta: - Realizar encontros semanais em casas dos 

membros em pequenos grupos, encontros informais visando aprofundar o 

conteúdo pregado no domingo.  

1) Em março iniciamos o treinamento com alguns irmãos para serem 

líderes de pequenos grupos. 

2) Em Julho iniciamos as reuniões dos pequenos grupos nos lares, 2 

(dois) grupos em funcionamento que hoje já envolve uma média de 33 pessoas, 

e alguns visitantes   

6) ALTERAÇÃO DO NOME DA IGREJA 

 Igreja Presbiteriana Luz da Alvorada 

A Congregação da Alvorada assim foi conhecida durante os seus mais de 30 

anos como congregação da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, porque a 
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localidade chamava Alvorada, na sua organização em março de 2007 o nome 

passou a ser Igreja Presbiteriana Luz da Alvorada. Alvorada hoje é um local 

bastante violento no complexo do alemão, de maneira que quando se fala igreja 

Luz da Alvorada para muitas pessoas se refere a igreja no local violento 

(Alvorada), visando desassociar o nome da Igreja a comunidade perigosa do 

Complexo do Alemão, a sugestão de Mudar retirar Alvorada do nome e ficar 

apenas IGREJA PRESBITERIANA LUZ. A mudança foi feita já em Fevereiro de 

2017, com boa aceitação da comunidade, que já voluntariamente confeccionou 

camisa expondo o novo nome adotado, ainda não foi feita a mudança nos 

estatutos e documentos da igreja, já temos divulgado o novo nome e sem dúvida 

melhor se adequa ao novo tempo da igreja. Também tem o propósito de 

estabelecer o novo foco de ser luz numa comunidade violenta que vive nas 

trevas. 

Segue - Logomarca da Igreja Presbiteriana Luz que usaremos a partir de 

fevereiro de 2018. 

 

6) NOVA DINÂMICA DOS CULTOS (CELEBRAÇÃO) 

 Os cultos matutinos e vespertinos serão celebrações alegres com 

músicas envolventes, expostas na projeção para facilitar os visitantes, preferir 

cânticos para facilitar o acompanhamento dos músicos e despertar interesse dos 

visitantes. 

 Pela manhã a celebração será mais contemplativa, com a prática da 

Léctio Divina, uma vestimenta bem informal dos líderes, dirigida pelo ministério 

de louvor com mais tempo de oração e bastante músicas reflexivas, com uma 
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palavra que inspira os membros a dedicarem as suas vidas a Deus e amarem 

mais ao Senhor Jesus. 

 Pela noite a celebração é um pouco mais formal, porém ainda bem livre 

com músicas alegres, dando assim um tom comunhão com uma palavra que 

inspira os membros a amarem mais a Deus, através de um compromisso firme.  

7) CRONOGRAMA  

✓ Aprovação do projeto. 

o Conselho – Até -Outubro de 2017 - ok 

o Presbitério – Até dezembro 2017 

o Igreja (AGO) – Até Maio de 2018  

✓ Troca do nome. (Até Setembro de 2018) 

o Aprovação do novo nome  

Já foi aprovado pelo conselho da igreja em fevereiro de 2017. 

Já esta sendo usado pela igreja desde março de 2017 

 Até outubro de 2018 estaremos realizando AGE para troca 

do estatuto e mudança do nome. 

 Até novembro 2018 estaremos trocando todas as mídias da 

igreja e logomarca.  

o Ciência ao presbitério do novo Nome  

▪ Conselho da igreja – até Dezembro 2017 

✓ Revitalização da liderança (Até Agosto de 2019) 

o Oficiais e lideres cientes do seu papel no projeto. 

▪ Através de encontros (bimensais) que serão realizados no 

decorrer dos anos de 2018 e 2019.  

✓ Revitalização do culto. (Até Junho de 2018) 

o Tornar o culto bastante envolvente 

o Conduzir os participantes a amarem mais a Deus, através da 

adoração comunitária.  

✓ Revitalização das atividades. (Até Abril de 2019) 

o Focar todas as atividades da igreja na missão e visão.- Até 

Dezembro 2018  

o Pequenos grupos – Levar os membros a amarem uns aos outros. 
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o Formação de um grupo de discipuladores. – Até novembro de 

2018. 

8) LIDERANÇA DA IGREJA. 

✓ PASTOR DA IGREJA 

 Considerando que o Rev. Edson Menezes Nascimento deu início a 

confecção do projeto conosco e percebemos um avanço da nossa igreja no ano 

2017. E ainda sabemos que é imprescindível que o referido pastor permaneça 

no pastorado da igreja Presbiteriana Luz ao longo dos 5 anos para execução do 

projeto de revitalização. Solicitamos que o mesmo seja reencaminhado ao 

pastorado da nossa igreja. 

    

✓ PRESBÍTEROS: 

 Orlando, Manoel e Marcos. 

Responsáveis pela administração da Igreja, visitarem os todos os membros da 

igreja, além de liderarem pequenos grupos. 

Devem participar assiduamente de todas as atividades da igreja. 

Deverão acompanhar o projeto visando avaliar o progresso juntamente com o 

pastor, propondo mudanças e fazendo-a quando acharem necessária, segundo 

aprovação do conselho.  

✓ DIACONOS: 

Responsáveis pela boa acolhida da igreja, receberem bem os visitantes, 

auxiliarem na arrecadação das ofertas e dízimos da igreja. 

Derem participar assiduamente de todas as atividades da igreja. 

Estarão liderando juntamente com presbíteros os pequenos grupos, visando a 

multiplicação dos mesmos.    

9) ARRECADAÇÃO MÉDIA MENSAL 

Arrecadação média mensal 2017: 

 

RECEITAS: 
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Dízimos                                                           R$  4.304,81 (28) 

Ofertas                                                            R$     735,87                

             R$ 5.040,68 

DESPESAS:    

Prebenda                                                       R$   2.400,00 

F A P                               192,00 

Zeladoria                                                                 680,00 

Trabalho de Tesouraria                                           300,00 

PGNB                                                                      276,00 

Missão na cidade (Missão)                                      131,00 

Série Msg (Evangelização)          150,00 

Radio Comunitária   - Evangelização                      100,00 

Tarifa Bancária                            80,00 

Empréstimo PGNB                          335,00 

Light              150,00 

Despesas Gerais            150,00             

Total          R$ 4.944,00 

 

Receitas – Despesas = .....................................................             R$       96,68 

 Considerando que recebemos uma complementação mensal do PGNB de 2100, 

00 reais. 

Entendemos que necessitamos aumentar a nossa arrecadação para que 

tenhamos uma autonomia financeira.   

Também precisamos investir em visando adequar a igreja ao projeto aprovado, 

necessitamos de uma reserva financeira. 

Nosso alvo financeiro inicialmente R$ 7500,00 mensais. Acreditamos que 

considerando o crescimento da igreja e a conscientização dos membros, com 
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uma meta de crescimento anual de 8%; 8%;10%;10%; 8% em cinco anos 

estaremos atingindo nosso alvo proposto conforme demonstrativo abaixo:  

Ano  IGREJA-  LUZ  PGNB    

2018  R$ 5000,00   R$ 2400,00 

2019  R$ 5400,00   R$ 2000,00 

2020  R$ 5832,00   R$ 1568,00 

2021  R$ 6415,00   R$   985,00 

2022  R$ 7056,00   R$    400,00 

 

A cada final de ano estaremos enviando oficio ao presbitério solicitando 

redução da complementação presbiterial, obedecendo o crescimento da 

arrecadação da igreja conforme demonstração acima. 

Sem mais, até o momento nos colocamos a disposição dos irmãos para 

quaisquer esclarecimentos. 

 

Conselho da Igreja 

________________________ 

Rev. Edson Menezes Nascimento (Pastor da Igreja) 

 

________________________ 

Presb. Manoel C. Menezes  (Vice- presidente) 

 

_______________________________ 

Presb. Marcos  Henrique Ramos (Secretário) 

 

________________________ 

Presb. Orlando Cosme dos santos (Tesoureiro) 


