
“Todos os vossos atos sejam feitos com amor” (1 Coríntios 16.14)

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021.

De: Seminário Teológico Presbiteriano Rev. Ashbel Green Simonton (STPS)
Para: Presbitério Guanabara

Prezado irmãos,

Estamos findando mais um ano letivo, com a graça do Senhor. Mais uma vez, o ano foi
totalmente no sistema on line, com aulas ministradas através de plataformas digitais. Este tem sido
sempre é um grande desafio para nós, mas pudemos trabalhar dentro das nossas possibilidades,
oferecendo o que tínhamos de melhor.

Além disso, a construção da nova sede andou a pleno vapor. Estamos com os trabalhos quase
concluídos e esperamos que ela seja concluída ainda no 1º semestre de 2022. Somos gratos a Deus
pela fidelidade de cada membro dizimista e de cada igreja que manteve a sua fidelidade na
contribuição ao Supremo Concílio de nossa igreja, pois a verba usada para este empreendimento
veio totalmente da Tesouraria do SC/IPB.

Para 2022, além da previsão de retorno às aulas presenciais, temos o desafio de adaptação
para o novo prédio, que se dará a partir do 2º Semestre. Por isso, ao elaborarmos o orçamento para o
ano, consideramos as receitas e as despesas relacionadas à utilização da estrutura atual no 1º
semestre e da nova estrutura no 2º semestre.

Vale ressaltar que o reajuste praticado do ano de 2020 para 2021 foi de 1,9%, representando
um aumento de R$ 10,00 no valor cheio da mensalidade. Isso se deu considerando a economia que
passamos a ter com o cancelamento das aulas presenciais. Mas, agora, precisamos voltar a trabalhar
com os custos pré-pandemia e considerar o impacto inflacionário deste período, que tem sido
calculado entre 8% e 12%,

Diante do exposto, corrigiremos o valor da mensalidade para o ano de 2022 em R$ 50,00
(8,35%), passando ao valor de R$ 650,00, com vencimento no último dia de cada mês. Caso o
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pagamento da mesma seja antecipado até o dia 10 do mês vigente, oferecemos um desconto de R$
50,00, ficando a mesma com o valor de R$ 600,00 (mesmo valor do ano de 2021).

Enfatizamos que a nossa preferência para o pagamento das mensalidades é através do sistema
PIX. Caso deseje usar outra forma de pagamento, deverá comunicar com antecedência à
Administração do Seminário (Danielly), lembrando que, caso opte pela emissão de um Boleto
Bancário, haverá um acréscimo de R$ 4,00 no valor a ser pago.

A Secretaria do Seminário tem trabalhado de forma presencial, com equipe reduzida, das 10hs
às 16hs e deveremos retornar ao horário normal (13hs às 21hs) somente a partir de fevereiro de
2022. Estaremos em recesso entre os dias 20 de dezembro e 02 de janeiro. Quaisquer informações
podem ser obtidas no e-mail: secretaria@seminariosimonton.com.br (Eliane) ou no WhatsApp: (21)
98066-9069 (Romer).

Aproveitamos esta correspondência para solicitar que após a RO do Presbitério, nos seja
enviado um documento com as informações sobre a nova diretoria (Nome completo, Celular e
E-mail), além de informações relacionadas aos Candidatos (Tutor Eclesiástico e Responsabilidade
financeira para com o candidato).

Rogamos a Deus pelo amado Presbitério, desejando bons trabalhos na RO e no ano de 2022.

Atenciosamente

Rev. Romer Cardoso dos Santos
Diretor do Seminário Simonton
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