
                                 IGREJA  PRESBITERIANA DO BRASIL 

          FEDERAÇÃO DE HOMENS DO PRESBITÉRIO DE GUANABARA 

  

          Relatório dos Trabalhos Realizados pela Federação e pelo Presidente. 

                                (JANEIRO A NOVEMBRO  2015) 

    

 Estar á frente desta federação de homens, por mais um ano, foi uma experiência 

muito importante para minha vida espiritual. Mesmo nos momentos difíceis da 

federação, estávamos ali adorando e exaltando ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. 

Contemplamos sinais e maravilhas em nosso meio, no qual, nos regozijamos muito. 

 A nossa diretoria exalava o amor de DEUS e foi marcada pela "unidade entre os 

irmãos." A união que fez a diferença neste ano de trabalho foi algo muito bom na 

história da federação. 

 Agradeço a DEUS por tudo. Pelo presente ano abençoado de trabalho que ficará 

quardado  no meu coração para sempre.      

 Iniciando o quinquagésimo terceiro congresso da federação de homens do 

PGNB, apresento como presidente em exercício desta federação, minhas saudações 

particulares a todos que vieram. Não somente para desfrutar dos encantos deste lugar, 

mas também com o intuito de constatar o crescimento da federação de homens, trazendo 

cada um de pérsia disposição para o envolvimento integral nesta causa.   

 Neste momento, passo a fazer alguns registros de agradecimento. Primeiramente 

ao nosso DEUS, único e verdadeiro, autor e consumador da nossa fé, que me utilizou a 

despeito das minhas fragilidades, para estar a frente desta federação durante todo este 

ano. Aos integrantes da diretoria, ao secretário presbiterial pelo apoio constante e 

companheirismo e pelo seu posicionamento firme: 

Ao secretário executivo, que tem demonstrado muito amor e carinho para o crescimento 

do trabalho do nosso DEUS. A todas as secretarias, que tem procurado trabalhar para o 

crescimento do reino do nosso DEUS. 

Prosseguindo, passamos a agradecer como federação, a todas as UPHs que nos 

acompanharam e ajudaram com suas presenças em nossas reuniões e com suas 

contribuições per-captas. 

Aos pastores que nos apoiaram durante ao decorrer deste ano com suas 

presenças e orações. 

 Finalizando o nosso pedido é que passemos a orar incessantemente em favor da 

nova liderança desta federação para o ano de 2016, e que DEUS, o todo poderoso, 

cubra-nos de bênçãos e auxilie-nos para que tenhamos um excelente congresso. 

    

                          (SEGUE O RELATÓRIO DO REFERIDO ANO 2015)   

 

   REUNIÃO   QUANTIDADE 

 

   Consulta   11 

 

   Executiva   03 

 

   Diretoria   03 

  

 A federação distribuiu 600 boletins e agendas informativas dos trabalhos e 

reuniões da federação. Foram enviados E-mail para presidentes de UPHs, federações e 



confederação, assim como: boletins informativos para o sínodo da Guanabara, federação 

de SAF e federação de mocidade. 

 Realizamos a primeira reunião da executiva na IP de Piedade para elaborar a 

agenda da federação e as secretarias para o ano de 2015. 

 Foi adiquirida a revista da UPH e repassado para todas UPHs durante o ano. 

 Realizamos um concurso bíblico em três etapas sobre os livros de Galatas cap  1 

ao 6, 1ªJoão cap 1 ao 5 e Tiago cap 1 ao 5. 

 Foram premiadas as UPHas e irmãos vencedores do concurso com três troféus  a 

saber primeiro segundo e terceiro colocados. 

 Premiamos as UPHas que não faltaram as reuniões de consulta, com 500 

literaturas. 

 Na reunião de consulta na IP Luz da Alvorada demos posse as secretarias, na 

ausência do secretário presbiterial, por motivo de férias, foi lido um texto bíblico em Mt 

28 v 18a20 pelo presidente com uma breve esplanação pelo mesmo, a seguir, ora o Rev: 

Oliveiro Orru da Silva, e assim é declarado empossadas todas secretárias.    

 Participei de uma reunião na IP de Maria da Graça, a convite do Presidente do 

presbitério Rev: Edison Menezes do Nascimento, para elaborar as agendas das 

federações, UPH, SAF, UPA, UCP, UMP e também tratar do aniversário do Presbitério 

e do Presbiterianismo no Brasil. 

 A federação esteve presente no culto em ação de graça na IP de Vieira Fazenda 

pela passagem do dia dos homens presbiterianos. 

 A federação se fez presente na IP da Ilha do Governador, no culto em ação de 

graças pela passagem do dia dos homens presbiterianos, na ocasião apresentamos o 

trabalho das UPHs nas olimpíadas 2016. 

 Fizemos uma doação de 92 peças de roupas para casa de saúde de paracambi. 

 Participei da ordenação ao sagrado ministério do Rev: André Montero na IP de 

Thomaz Coelho. 

 Participei de um retiro espiritual de SAF na IP de Thomaz Coelho. 

 A federação atende um pedido do lar samaritano com uma oferta de  300    reais 

direcionado para obra desta  instituição. 

 Realizamos o primeiro concurso bíblico sobre o livro de Galatas cap  1 ao 6. 

 Doamos, para casa de saúde Juliano Moreira, 106 peças de roupas. 

 Participei de um culto em ação de graças pelos 53 anos da federação Norte Rio 

na IP de Inhauma. 

 Realizamos um culto em ação de graças na IP de Maria da Graça, pelos 60 anos 

da federação de Homens do PGNB (Jubileu de diamante). Esteve presente, como 

mensageiro de DEUS, o Rev: Ely Gonsalves, pastor da IP do Méier. Estiiveram 

presentes no louvor o coral esperança da IP de higienópolis e o quarteto ceifeiros do Rei 

da IP de Manguinhos, e um solo com a irmã Jéssica membra da I.P de Higienópolis. 

Homenageamos todos os presidentes da federação de 2005 para cá, com entrega de 

medalhas. Na ocasião foram homenageados três irmãos que participaram do 

crescimento desta federação, a saber: Rev: Daniel Texeira, Presb: Ayres R. Simões e 

Presb: Nicanor R. de Camargo, na ocasião foram entregue três placas como forma de 

gratidão aos sequintes irmãos: Jéssica Rev: Ely e o coral esperança.  

 Participei de um culto de ação de graças na IP de Thomaz Coelho pelos 61 anos 

de organização da UPH local. 

 Participei do  círculo de SAF  na IP de Thomaz Coelho. 

 Participei de um intercâmbio entre as UPHs de higienópolis e jacarezinho, na IP 

de higienópolis. 



 A federação participou do terceiro congresso da confederação de homens na IP 

de Rocha Miranda. com a participação de três delegados. 

 Realizamos na IP de Maria da Graça uma palestra sobre música com o irmão 

Amilton Lopes Monteiro membro da IP de higienópolis. 

 A federação participou do culto em ação de graças na IP da Taquara, por mais 

um ano de oganização da UPH local com o secretário Ivan, a convite. 

 Realizamos a segunda etapa do concurso bíblico sobre o livro de primeira João 

do cap: um a cinco. 

 Reuniu-se a executiva na IP de higienópolis para tratar do assunto referente ao 

vice presidente José Inácio da Silva, por motivo do não comparecimento as reuniões 

desta federação por mais de seis meses. Na ocasião foi indicado pela executiva, para o 

devido cargo, o irmão presbítero Arnaldo Lopes Monteiro da IP  de higienópolis. Todo 

processo foi extraido do manual unificado no cap XV, ART: 72: Parágrafo unico: 

 Realizamos uma palestra sobre missões na congregação da abolição com a irmã 

Luizanádia F. Cruz, membra da IP do Riachoelo. 

 A federação participou de um culto em ação de graças pelos 64 anos do 

presbiterio da Guanabara na IP do Riachoelo. 

 A federação participou de uma reunião na IP do Grajaú com três sócios onde 

seria restaurado a uph local 

 Doamos 400 quites de higiene para saúde bucal infantil de uma comunidade.    

 Realizamos o terceiro e último concurso bíblico sobre o livro de Tiago cap 1 ao 

5. 

Foi arrecadado entre os sócios desta federação e enviado ao lár samaritano uma 

certa quantidade de leite em pó, trabalho realizado pela secretaria de ação social. 

   

O quinquagésimo terceiro congresso da federação de homens do PGNB foi 

realizado integralmente na I.P. de Thomaz Coelho no dia 28 de novembro de 2015 com 

uma devocional de abertura pelo Secretário Presbiterial, e no louvor tivemos dois solos, 

com os irmãos Presb: Manoel Crispin Nascimento e Presb: Ozael Agostino Quaresma e 

um hino do hinário novo cântico “As Muitas Bênçãos”, 63. E no mesmo dia foi 

realizado os trabalho, o tema para o quinuagésimo terceiro congresso foi as que o 

homens presbiteriano saiu a semear tivemos como mensageiro o Rev: Edson Aranter 

Ferreira, pastor da I.P. Fazenda Botafogo. O sub tema para 2015  homens presbiterianos 

semeando a palavra. 

       

                               ( Diretoria do ano 2015) 

       

Presidente, Pb: Severino Alexandre de Araujo I.P. de Thomaz Coelho. 

Vice Pres Pb: Arnaldo Lopes Monteiro I.P.de Higienópolis. 

Secretario Executivo Pb: Arlindo José de C. Filho I.P. de Higienópolis. 

Primeiro Secretario Dc: Ivan Vasconselos I.P. de Piedade. 

Segundo Secretario Dc: Adjalmes Antonio Jacuru I.P. de Thomaz Coelho. 

Tesoureiro Dc: Sergio Francelino Gonsalves I.P. do Jacarezinho. 

Sec: Presbiterial Rev: Jocimar Goudard da Silveira.  

        

                                  (Diretoria para o ano 2016) 

            

        

Presidente Pb: Jaiir Gomes Rodrigues I.P. do Jacarezinho.  

Vice Presidente Pb: Severino Alexandre de Araujo I.P.de Thomaz Coelho. 



Sec executivo Pb: Arlindo José de C. Filho I.P. de Higienópolis. 

Primeiro Secretário Dc: Ivan Vasconcelos I.P.de Piedade. 

Segundo Secretário Dc: Adjalmes Antonio Jacuru I.P. de Thomaz Coelho. 

Tesoureiro Dc: Sergio Francelino Gonsalves I.P. do Jacarezinho. 

 

 

 

 

     

   

Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, Dizei: 

Somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. 

                                                   (Lucas 17 v 10) 

     

     ...................................                         ........................................  

Severino Alexandre de Araujo                Rev: Jocimar Goudard da Silveira 

(Presidente)                                                (Secretário Presbiterial) 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO MASCULINO - PGNB 

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 (2015), procuramos na medida do possível realizar 

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

do PGNB. Nos esforçamos ao máximo para não faltar em nenhuma reunião de consulta 

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

executiva que acontecia 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. 

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

envio de representação ao Congresso da Confederação Nacional do Trabalho 

Masculino, a realização de reunião de consulta em todos os meses, a comemoração do 



Dia do Homem Presbiteriano, realizando um Culto de Gratidão a Deus na I. P. B. Vieira 

Fazenda. Com a direção do Secretário Presbiterial Rev. Jocimar Goudard da Silveira e 

mensageiro Rev. Clemente Gonçalves Pastor da amada Igreja, realizou um culto em 

Ação de Graças na I. P. B de Maria da Graça, pelos 60 anos da federação de Homens do 

PGNB (Jubileu de diamante). Esteve presente, como mensageiro de DEUS, o Rev: Ely 

Gonsalves, pastor da I. P. B. do Méier. Estiiveram presentes no louvor o coral esperança 

da I. P. B. de Higienópolis e o Quarteto Ceifeiros do Rei da I. P. B. de Manguinhos, e 

um solo com a irmã Jéssica membra da I. P. B. de Higienópolis. Nessa ocasião foi feita 

homenagem a todos os presidentes da federação de 2005 a 2015, com entrega de 

medalhas, e homenagem três irmãos que participaram do crescimento desta federação, a 

saber: Rev: Daniel Texeira, Presb: Ayres R. Simões e Presb: Nicanor R. de Camargo, na 

ocasião foram entregue três placas como forma de gratidão aos sequintes irmãos: Jéssica 

Rev: Ely e o coral esperança.  

O Congresso da Federação foi realizado nas dependências da I. P. B. Thomaz 

Coelho, no dia 28 de Novembro de 2015, começando às 8hs com previsão de terminar 

às 17hs. A reunião de abertura foi realizada às 9hz do mesmo dia com uma devocional 

dirigida pelo Secretário Prespiterial. Dando prosseguimento aos trabalhos, passa-se a 

palavra ao palestrante Rev. Edson Arantes Ferreira, Pastor da I. P. B. Fazenda Botafogo. 

A seguir nomeiam-se as comissões, depois de reunir-se, apresentam-se os relatórios que 

são aprovados pelo plenário. 

Por fim, realiza-se a eleição da nova diretoria para o ano de 2016, que ficou 

assim constituída:  

 Presidente Pb: Jaiir Gomes Rodrigues I.P. do Jacarezinho.  

 Vice Presidente Pb: Severino Alexandre de Araujo I.P.de Thomaz Coelho. 

 Sec executivo Pb: Arlindo José de C. Filho I.P. de Higienópolis. 

 Primeiro Secretário Dc: Ivan Vasconcelos I.P.de Piedade. 

 Segundo Secretário Dc: Adjalmes Antonio Jacuru I.P. de Thomaz Coelho. 

 Tesoureiro Dc: Sergio Francelino Gonsalves I.P. do Jacarezinho. 

 

 

 

REV. JOCIMAR GOUDARD DA SILVEIRA 

                                                                (Secretário Presbiteral)  


