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Apresentação 
 

 

 Este documento tem a finalidade de relatar e avaliar as ações da 

Federação de Mocidade do Presbitério Guanabara no período de Novembro de 

2016 a Novembro de 2017. 

Deus pela sua onisciência, misericórdia e graça confiou a nós 

novamente a missão de estar à frente da federação Guanabara de UMPs, 

podemos dizer que 2016 foi um ano em que lançamos sementes e onde estão 

as bases para grande parte das ações desenvolvidas em 2017, assim como, 

onde foram restauradas pontes importantíssimas e foram diminuídas as 

distâncias entre a federação e as UMPs Locais, e também entre jovens de 

diferentes UMPs. 

Ao término dessa gestão podemos constatar uma maior participação e 

mobilização dos jovens de nossa federação para estarem presentes nos 

eventos e programações realizadas ao longo do ano, vemos jovens de 

diferentes igrejas mais unidos e o fortalecimento da UMP como instituição. 
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Escolha do Tema 
 

Uma das primeiras ações da diretoria já se deu na manutenção do tema 

usado na gestão 2016: 

 

“NOSSAS MÃOS ESTARÃO UNIDAS” 

 

Foi estrategicamente escolhido para trabalhar diretamente com três dos pontos 

que julgamos cruciais para o desenvolvimento do trabalho neste anode 

crescimento da nossa federação. 

1. Maior união entre os Jovens da Igreja e UMP local. 

2. Maior interação entre a as Mocidades de nossa federação 

3. Reforçar o conceito de Trabalho como UMP (O tema é um trecho do 

Hino 382 – Mocidade Presbiteriana). 

 

Observações: 

1. A partir da escolha do tema foi criada uma identidade visual pra esta 

frase,confeccionada por Thiago Gonçalves um dos jovens da UMP da 

Igreja Presbiteriana de Maria da Graça.  

2. Esta Identidade foi usada e disseminada em todas as nossas mídias 

sociais. 
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Diretoria Gestão 2017 
 

Presidente – Vinicius Machado Gomes – (UMP Higienópolis) 

 

Vice-presidente – Beatriz Lopes da Silva Vieira – (UMP Grajaú) 

 

Secretária Executiva – Mariana Rodrigues Storck (UMP 

Jacarezinho) 

 

Primeira Secretária – Nayanna Carla da Conceição Pinto – (UMP 

Méier) 

Segunda Secretária – Leticia Liberador de Menezes – (UMP 

Manguinhos 

 

Tesoureira – Bruna Coelho Monteiro – (UMP Maria da Graça) 

 

Secretário Presbiterial – Diác. Daniel Granadeiro – (I. P. Maria da 

Graça). 
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Atividades Desenvolvidas em 2017 
 

 

Como uma das nossas propostas adotadas para o ano nosso desejo é 

fortificar e dar visibilidade do trabalho da UMP em todas as suas instâncias, 

além de atividades propostas e dirigidas pela federação colocamos em nossa 

agenda atividades e programações desenvolvidas pela sinodal e Nacional 

fazendo delas nossas também. 

  

Eventos da confederação Nacional de UMP. 

- Encontro Regional Sudeste  

- DJP Estadual  

- Comissão Executiva da Confederação Nacional de Mocidades 

 

Vale à pena o destaque para a participação de nossa federação em 

todos os eventos, e o total apoio e divulgação por parte da diretoria fazendo 

com que todas as informações e detalhes sobre estes eventos chegassem as 

UMPs locais. Outro destaque, com toda certeza, foi para a brilhante 

participação da UMP Maria da Graça na COL (Comissão organizadora Local) 

da CE da Nacional de Mocidades, assim como a presença dos demais jovens 

da nossa federação que estiveram participando desse evento importantíssimo 

para a UMP. 

 

Confederação Sinodal 

- Luau da Sinodal- 27/01 

- CE Sinodal 11/02 na Igreja Presbiteriana de Coelho Neto 

- UMP Mova-se. (06/04) 

- Aniversário e Congresso da Sinodal (01/07) 

 

Podemos dizer que a Federação Guanabara, como sempre fez, 

continuou de mãos dadas com a nossa Sinodal, tivemos a presença de nossos 

jovens em todos os eventos realizados pela Sinodal Guanabara de UMP, vale 

destacar a presença em massa e participação da nossa federação no 
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Luau,dentre as quatro federações fomos a que mais se mobilizou e levou a 

maior quantidade de jovens, éramos mais de 80 jovens. Tínhamos a 

representação de 11 igrejas. 

Também vale ressaltar o fato de que Juntamente com a Diretoria da 

Sinodal lideramos a organização do“UMP MOVA – SE”; evento de ação social 

e evangelismo que foi realizado no IPPC (Instituto Presbiteriano para a 

Promoção da Cidadania) que é vinculado a Igreja Presbiteriana de Thomaz 

Coelho.Damos graças a Deus pelo trabalho realizadoali,pelas pessoas que 

foram atendidas e ouviram a mensagem do Evangelho e pela quantidade de 

jovens de nossa federação que se dispuseram a ajudar, novamente fomos a 

federação com maior representação. 

Outro ponto a destacar é a participação de nossos jovens tanto na 

diretoria que estava terminando a gestão quanto na nova 2017 – 2019. 

 

Federação Guanabara 

 

- CE da federação 04 de Fevereiro 

 Tivemos a presença das diretorias e Lideranças de onze Igrejas 

 Conversamos sobre como está cada UMP local. 

 Passamos toda a Agenda da Federação, tema e proposta de trabalho 

para o Ano. 

 

- Dia dos Jogos (abertura dos trabalhos anuais) 11 de Março 

 Foi um dia descontraído onde podemos juntar nossos jovens para ouvir 

a palavra, louvar a Deus e praticar atividades esportivas. 

 Tivemos um número muito bom de participantes cerca de 70 a 80 

jovens. 

 

- Encontro de líderes 19 de Agosto 

 Tivemos a presença das diretorias e Lideranças de doze Igrejas  

 Palestra sobre liderança com a Thaysa Secretária de Missões da CNM 

 Momento de comunhão entre lideres e fortalecimento não só da UMP e 

juventude local como também da federação. 
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OBS: Vale destacar não apenas nesse evento, mas também nos outros ao longo do 

ano, a presença de Lideranças de Juventudes em igrejas onde apesar de não ter 

formalmente a UMP criada, os jovens trabalham. É o caso da Casa verde, Maracanã, 

Mananciais e Thomaz coelho. Que nesse ano se achegaram a Federação e somaram 

muito.  

 

- Congresso: 07 de outubro 

 Diferente do que acontece nos últimos anos resolvemos implementar o 

modelo de congresso em conformidade com o que rege o GTSI (Guia de 

Trabalho das Sociedades Internas) 

 Desvinculamos o Congresso, parte burocrática, do passeio onde 

geralmente passamos o final de semana em um sítio, para que as 

lideranças jovens de nossas igrejas possam estar presentes sem ter que 

se preocupar em desembolsar um alto valor para pagar a inscrição do 

congresso. 

 Nossa intenção é democratizar o acesso das Juventudes e UMPs locais 

a direção dos próximos passos tomados pela diretoria, possibilitando 

que o plenário avalie a gestão atual e norteie as ações do próximo ano. 

 Transparência é também o que queremos passar, pois no congresso 

serão apresentados os livros de caixa, Atas e também o Relatório da 

Presidência ao plenário para a avaliação. 

 O congresso servirá também para colher informações de como está o 

trabalho em cada UMP ou grupo jovem, pois junto com a convocação 

para o congresso pedimos para que trouxessem o relatório de atividades 

do ano onde poderemos saber como andam as atividades e trabalhos 

desenvolvidos pelos jovens na igreja local. 

 

- Festival de Música Inovo Cântico + Aniversário da Federação 21 de 

Outubro + Finalização do Congresso 

 Cada UMP deve levar uma Banda e apresentar uma versão atualizada 

para um dos Hinos do nosso Hinário. 

 Assim como ao longo do ano tivemos uma grande participação e 

presença dos jovens e UMPs 
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- Congresso Unificado entre as Federações Guanabara, Bento Ribeiro e 

Jacarepaguá de 17 a 20 de novembro. 

 Vale a pena destacar novamente a força da nossa federação, pois, 

novamente dentre as três Federações fomos a que levou a maior 

quantidade de pessoas. 

 É notável a participação dos membros da nossa diretoria liderando 

Diversas áreas da organização do congresso que contou com mais de 

160 Jovens. 
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Agenda da Presidência 
 

 

Relatório de Atividades e Visitas da Presidência da federação 
Guanabara de UMP- Gestão 2017 

Dia Local Nome da Atividade Tipo de Atividade 

01/12/2016 Boulevard Shopping - Vila Isabel Reunião  

Reunião para 
acertar o 
relatório 

financeiro da 
gestão 2016 

08/12/2016 IPB Mananciais 
Reunião anual do 

Presbitério 
Guanabara 

Reunião anual do 
Presbitério 
Guanabara 

08/12/2016 
Shopping Nova América - Del 

Castilho 
Encontro Banda do 

Congresso 2016 
Confraternização  

17/12/2016 IPB Manguinhos Vem Louvar Culto de Louvor 
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22/12/2016 
Shopping Nova América - Del 

Castilho 
Encerramento das 
Atividades de 2016 

Confraternização  

29/12/2016 
Shopping Nova América - Del 

Castilho 
Reunião 

Primeira reunião 
para planejar a 

Gestão 2018 

08/01/2017 IPB Vieira Fazenda Visita a UMP 
Visita da Diretoria 

a UMP local. 

08/01/2017 
Shopping Nova América - Del 

Castilho 
Reunião 

Segunda reunião 
para planejar a 

Gestão 2018 

16/01/2017 Casa da Bia Reunião  
Reunião para 

planejar os 
próximos eventos  
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27/01/2017 Praia da Barra posto 5 Luau Sinodal Luau  

04/02/2017 Igreja Presbiteriana do Grajaú 
CE da federação 

Guanabara 
Evento da 
Federação 

05/02/2017 
IPPC (Instituto Presbiteriano Para 

Promoção da Cidadania) IPB 
Thomaz Coelho 

Reunião 
Reunião para 

Organizar o UMP 
Mova - se 

18/02/2017 Igreja Presbiteriana de Piedade 

Culto em 
Homenagem ao dia 

da mulher e d o 
Homem 

Presbiteriano 

Culto de Louvor 

18/02/2017 
Igreja Presbiteriana Do 

Jacarezinho 
Aniversário da UMP Culto de Louvor 

11/03/2017 
Igreja Presbiteriana de Maria da 

Graça 
Dia dos Jogos 

Evento da 
Federação 

18/03/2017 
Igreja Presbiteriana de Vicente de 

Carvalho 

Aniversário da 
Federação 

Madureira de 
UMPs 

Culto de Louvor 

27/03/2017 
Shopping Nova América - Del 

Castilho 
Reunião 

Reunião para 
planejar os 

próximos eventos  



13 

 

30/03/2017 Sítio Chapéu de Couro Visita ao Sítio 

Busca por um 
sítio para 

acontecer o 
congresso 

Unificado entre 
as Federações BR, 
Guanabara e JPA. 

30/03/2017 
Shopping Nova América - Del 

Castilho 
Reunião 

Reunião com os 
representantes 

das outras 
federações para 

planejar o 
Congresso 
unificado 

08/04/2017 
Igreja Presbiteriana de Maria da 

Graça 
Reunião  

Reunião com a 
Diretoria Sinodal 

para falar do 
UMP Mova - se 

08/04/2017 Igreja Presbiteriana Luz Aniversário da UMP Culto de Louvor 

06/04/2017 
IPPC (Instituto Presbiteriano Para 

Promoção da Cidadania) IPB 
Thomaz Coelho 

UMP Mova-se 
Evento da Sinodal 

Guanabara 

07/04/2017 Igreja Presbiteriana do Grajaú Visita a UMP 
Visita da Diretoria 

a UMP local. 

15/04/2017 Casa da Mariana  Reunião  

Reunião para 
planejar os 

próximos eventos 
' 

20/04/2016 
IgrejaPresbiteriana de Jardim 

Primavera – Caxias 
DJP 

Dia do Jovem 
Presbiteriano 

21/04/2017 Igreja Presbiteriana do Grajaú Aniversário da UMP Culto de Louvor 

26/04/2017 
Casa da Carol Carone - Presidente 

da Federação JPA 

Encontro das 
Lideranças das 

Federações GNB, 
BR, JPA 

Encontro de 
Comunhão. 

15/06/2017 
Igreja Presbiteriana de 

Higienópolis 
Reunião 

Reunião para 
planejar os 

próximos eventos 

24/06/2017 Igreja presbiteriana do Méier Culto Jovem  Culto de Louvor 
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01/07/2017 Igreja Presbiteriana da Freguesia  
Congresso da 
Confederação 

Sinodal Guanabara 
Congresso 

19/08/2017 Igreja presbiteriana do Méier Encontro de Líderes Segunda CE 

25/08/2017 Casa da Letícia  Visita a UMP Sucada  

03/09/2017 
Igreja Presbiteriana de Maria da 

Graça 
CE da CNM 

 Comissão 
Executiva da 

Confederação 
nacional de UMPs 

02/09/2017 
Igreja Presbiteriana de 

Higienópolis 
Aniversário da UMP 

Higienópolis 
Culto de Louvor 

09/09/2017 Igreja Presbiteriana Luz Culto Jovem  Culto de Louvor 

 

- Diretoria Presente 

Não poderia deixar de citar um trabalho que a diretoria tocou ao longo de 2017 

inteiro. O diretoria presente é um projeto ondecada Membro da Diretoria 

assume o papel de responsável por acompanhar o funcionamento e atividades 

de três UMPs ou grupos jovens de nosso presbitério. Estando sempre presente 

e sendo o elo entre eles e a federação, mantendo os informados de tudo, 

cobrando a participação nos eventos, assim como garantindo que as atividades 

como UMP e grupo jovem na Igreja local estejam funcionando. 

Cada membro da diretoria tinha autonomia para acompanhar como quisesse as 

atividades das suas três UMPs, e ao longo do ano todos os integrantes da 

diretoria fizeram visitas as UMPs que não foram listadas acima. A divisão do 

Diretoria presente foi a seguinte: 

 

Letícia – Higienópolis, Vieira Fazenda, Maracanã 

Nayanna – Jacarezinho, Riachuelo, Cascadura 

Bruna – Grajaú, Abolição, Benfica 

Mariana – Manguinhos, Piedade, Thomaz Coelho 

Bia – Méier, Camarista, Carioca  

Vinicius - Maria da Graça, Mananciais, Luz  
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Diretoria Eleita - Gestão 2018 
 

Presidência: Beatriz Lopes da Silva Vieira 

Telefones: 99453 - 9243 

IPB Grajaú 

   

Vice-Presidência: Vinicius Machado Gomes 

Telefone: 99373-7308 

IPB Higienópolis 

 

Secretaria Executiva:Mariana Rodrigues Storck 

Telefone: 97657-8465 

IPB Jacarezinho 

 

1ª Secretaria: Natália de Andrade Gomes 

Telefones: 99909-3498 

IPB Grajaú 

 

2ª Secretaria: Leticia Liberador de Menezes 

Telefone: 97908-9494 

IPB Manguinhos 

  

Tesouraria: Mariana Sathler Mozart 

Telefone: 97484-8655 

IPB Méier 
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Palavra Final 
 

“Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.”  
Salmos 126:3. 

 

Finalizamos esse ano de trabalho com a certeza de que Deus esteve 

conosco e que sua mão nos conduziu em cada detalhe, sem Ele não 

conseguiríamos fazer nada, e tudo que fizemos, mesmo julgando ser 

miseravelmente pouco diante da gama de oportunidade que o trabalho com a 

mocidade nos proporciona e o tamanho da carência espiritual e moral da 

sociedade que nos cerca, foi feito por meio DEle e para Ele. 

Sou muito grato a Deus pela oportunidade que ele me proporcionou de 

estar à frente dessa federação, com toda certeza foi para mim, um ano de 

muito crescimento. Não poderia deixar de agradecer a Deus pela diretoria que 

trabalhou incansavelmente comigo ao longo do ano, provando na prática o 

quanto Deus é soberano ao ponto de juntar numa diretoria pessoas tão 

diferentes, mas que se completam, cada um foi usado de forma especial 

através de seus dons, talentos e características pessoais. 

Foi de extrema importância também o apoio dispensado pelo presbitério, 

foram irmãos que caminharam ao nosso lado nos ajudando e suprindo, orando 

por nós, nos apoiando e estando presente em nossas programações. 

Com a graça de Deus podemos ver ao longoda gestãoalguns frutos do 

tema “Nossas mãos estarão unidas”, mantivemos contato direto com os 

presidentes e percebemos que as mocidades tem se reunido para estarem 

sempre estudando a palavra, nos eventos organizados pela federação 

observamos um aumento do número de pessoas e participação das UMPs. 

Temos a certeza que em 2018  Deus continuará nos ajudando e amparando, 

nosso desejo é continuar trabalhando para que tenhamos UMPs locais cada 

vez mais fortes, integradas e trabalhando em sinergia na obra de Deus, com 

relação ao presbitério temos a certeza que “Nossas mãos continuarão unidas.”. 

 

Vinicius Machado Gomes 
Presidente 

Federação Guanabara de UMPs 
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Agenda da Secretaria Presbiterial 
 

 

 01/12/2016 – 1° Reunião da diretoria gestão 2017 (Boulevard Shopping) 

 22/12/2016 – Reunião com a Diretoria (Shopping Nova América); 

 08/01/2017 – Visita a UMP Vieira Fazenda; 

 08/01/2017 – Reunião com a Diretoria (Shopping Nova América); 

 04/02/2017 – Comissão Executiva da Federação (IPB Grajaú); 

 05/02/2017 – Reunião para organização do UMP Mova-se na IPB 

Thomaz Coelho;  

 11/03/2017 – Dia dos Jogos (IPB Maria da Graça); 

 27/03/2017 – Reunião com a Diretoria (Shopping Nova América); 

 08/04/2017 – Reunião com a diretoria da Sinodal de UMP’s e da 

Federação (IPB Maria da Graça); 

 20/05/2017 – Dia do Jovem Presbiteriano Estadual (IPB de Jardim 

Primavera); 

 16/06/2017 – Reunião com a Diretoria (IPB de Higienópolis); 

 01/07/2017 – Congresso da Confederação Sinodal de UMP’s (IPB 

Freguesia); 

 19/08/2017 – Encontro de Líderes e CE da Federação (IPB Méier); 

 01 a 04/09/2017 – CE da Confederação Nacional de UMP (IPB de Maria 

da Graça); 

 07/10/2017 – Congresso da Federação (IPB Grajaú); 

 21/10/2017 – Festival de Música Inovo Cântico (Aniversário da 

Federação) e Finalização do Congresso (IPB de Higienópolis); 

 17 a 20/11/2017 – Congresso Unificado Federação (Guanabara, Bento 

Ribeiro e Jacarepaguá). 

 

 

Diác. Daniel da Silva Granadeiro 
Secretário Presbiterial 

Federação Guanabara de UMPs 



 

 
 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL 

SÍNODO DA GUANABARA 

PRESBITÉRIO DE GUANABARA 

FEDERAÇÃO DE MOCIDADES 

 

 

 

Rio de Janeiro, 06 de novembro  de 2017. 

 

Ao concílio representante do Presbitério Guanabara, 

 

 Viemos através desta, comunicar que em Assembleia realizada no 

dia 07 de Outubro de 2017, na Igreja Presbiteriana do Grajaú, contamos 

com 21 delegados, representantes de nossas UMPs locais. 

 No decorrer da eleição, foram levantados três nomes para que os 

irmãos possam ter em mãos para nomear o Secretário Presbiterial dos 

jovens para o ano de 2017, são eles: 

 Presbítero Gustavo Alves, membro da Igreja Presbiteriana do 

Grajaú; 

 Meire Sathler Mozart, membro da Igreja Presbiteriana do Méier; 

 Agradecemos imensamente pelo apoio e por estarem presentes 

com nossa mocidade neste ano de 2017. Agradecemos também ao nosso 

atual secretário por servir conosco este ano. 

 Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês e que 

através deste amado concílio haja expansão do Reino de Deus. 

 

 

________________________               _________________________ 

           MARIANA R. STORCK                      DIÁC. DANIEL DA S. GRANADEIRO 
(Secr. Executiva da Fed. Guanabara de UMP)                                 (Secr. Presbiterial 2017) 


