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Ao PGNB
Assunto: solicitação de pastor e auxílio financeiro

Somos gratos ao nosso Deus pelo mover na IP Vieira Fazenda ao longo do ano de 2022.
Fomos providos e sustentados pelo Senhor.

Em outubro de 2021 passamos por um período muito difícil, com o afastamento do rev.
Jocimar Goudard da Silveira à frente do rebanho. Já estávamos enfrentando algumas dificuldades: o
diácono Daniel da Silva e sua esposa Vera Maria Marques da Silva haviam se mudado para outro
bairro e sinalizaram que pediriam transferência para a igreja perto de sua casa. A irmã Carina do
Nascimento Silva também se mudou e a frequência na igreja diminuiu. Ainda tivemos a
transferência da Antônia Zezilia Martins da Silveira e Jhonatas Martins Goudard da Silveira para a
igreja de Manguinhos. Perdemos algumas pessoas e a arrecadação.

O Presbitério designou o rev. Hélio Gomes Paulo como Pastor Evangelista e o seu tutelado,
Arthur da Silva Pereiro para ficar com ele na igreja. Depois de sua licenciatura e com o
planejamento para a igreja tivemos uma boa recuperação: passamos a ter um Culto aos domingos,
às 10h30, com a Escola Dominical, às 9h30. Ajustamos as programações durante a semana, tendo
apenas a reunião de oração às quintas-feiras, às 19h, no formato online e dedicando-se mais a visitas
e discipulados individuais. Iniciamos o processo de eleição para novos diáconos e recuperamos a
perda de arrecadação, ficando até um pouco acima do que arrecadávamos antes. Recebemos
visitantes ao longo do ano e já iniciamos a colheita, recebendo novas pessoas. Avançamos na
questão da tecnologia utilizada na igreja, fazendo a aquisição de uma TV Smart de 55' e um
Notebook novo. Continuamos com o trabalho pastoral, levando Ceia para os irmãos enfermos da
igreja. Pensando na evangelização, fizemos uma parceria com a escola de música Instituto Padrão
Musical, que fica próximo à igreja, que usará o espaço dela para dar aulas de música para pessoas
da comunidade. Além disso, estamos planejando para o ano que vem algumas ações de serviços à
comunidade, sendo estas ações o meio de evangelismo. Estamos investindo em novas lideranças na
igreja, integrando irmãos no treinamento de novos líderes. Ademais, pretendemos realizar reformas
na igreja, melhorando o conforto e o serviço aos irmãos e visitantes.

Há uma necessidade de continuidade do trabalho de revitalização e o Arthur se adequa muito
bem como pastor da igreja. Assim, caso o Presbitério compreenda que este seja o caminho, os
passos para ordenação ao sagrado ministério poderiam ser dados. Outrossim, esse é o desejo da
igreja.

Até a ordenação do Arthur, seria muito produtivo se o rev. Hélio Gomes Paulo pudesse
acompanhar esta transição, pois seu trabalho tem conduzido ao avanço da igreja.

Solicitamos o auxílio do Presbitério para compor a côngrua pastoral no valor de 3.227,27,00
mensais para o ano de 2023.

Sem mais para o momento, despedimo-nos no amor de Cristo. Rogamos as bênçãos de Deus
sobre o PGNB!

Fraternalmente.

Rio de janeiro, 3 de novembro de 2022.
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