
 

 

RELATÓRIO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO MASCULINO – PGNB 

ANO 2018 

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 (2018), 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 aconteceu de três em três meses, sempre na segunda-feira às 19h30m. As 

reuniões ocorreram como previsto e com regularidade conforme foi proposto pela 

Executiva da Federação no decorrer do ano. 

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

Concurso Bíblico do Livro de Jó, com premiações para as UPH`s que mais se destacarem 

com intuito de incentivar os homens a participarem das reuniões, auxiliei ao Dc. Sergio 

nas perguntas, que teve êxodo; Participei das reuniões de consultas em todos os meses, 

tive o privilégio de pregar em duas delas; Visitas nos lares (Trabalho da Federação no 

Lar). Nos lares: Pbs. Nicanor, Mercino, Severino Alexandre e também na residência do 

Dc. Gedaias, Pregando a Palavra e louvando a Deus com solos; Participei da 

comemoração do Dia do Homem e da Mulher Presbiteriana, num Culto de Gratidão a 

Deus, participei do aniversário da Federação de Homens fazendo um solo no Culto 

gratulatório na IP Piedade.   

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

no dia 24 de Novembro de 2018, 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 Executivo Pb. Jair Gomes IP Jacarezinho. Dando prosseguimento aos 



trabalhos, passa-se a palavra ao palestrante Rev. Flávio Figueiredo, Pastor da I.P. Vila 

Cruzeiro. A seguir nomeiam-se as comissões, depois de reunir-se, apresentam-se os 

relatórios que são aprovados pelo plenário. 

Por fim, passa-se a realizar a eleição da nova diretoria para o ano de 2019, ficando 

assim constituída:  

 

 Presidente Pb: Alexandre Severino de Araújo IP Thomaz Coelho.  

 Vice Presidente Dc: Pedro Brilhante I.P. Higienópolis. 

 Sec executivo Pb: Diocécio Queiroz I.P. Riachuelo. 

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

 Segundo Secretário Pb: Jair Rodigues IP Jacarezinho. 

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

 

 

Subscrevemo-nos no amor de Cristo, o Senhor da Igreja. 

 

 

PS: Em Anexo está o relatório do Presidente Severino Alexandre. Despeço-me na Graça 

e no amor do Senhor Jesus, 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 04/12/2018 

 

 

 

         

_________________________________________________ 

                                              REV. JOCIMAR GOUDARD DA SILVEIRA 

                                              (Secretário Presbiteral)  

 

 



 

 

IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL. 

FEDERAÇÃO DE HOMENS DO PRESBITÉRIO DE GUANABARA. 

Relatório dos Trabalhos Realizados pela Federação de Homens e pelo Presidente. 

 

JANEIRO A NOVEMBRO 2018 

 

Estar à frente desta Federação de homens por mais este ano foi uma experiência 

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

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, por isso, agradeço a DEUS pelo presente ano abençoado de trabalho que 

ficará guardado em nossos corações para sempre. 

Iniciando o quinquagésimo oitavo congresso da federação de homens do PGNB, 

apresento como presidente em exercício desta federação, minhas saudações 

particulares a todos que vieram.  Neste momento, passo a fazer alguns registros de 

agradecimento, principalmente ao nosso DEUS, único e verdadeiro, autor e consumador 

da nossa fé, que me utilizou a despeito das minhas fragilidades, para estar à frente desta 

federação durante todo este ano.   

Agradeço aos integrantes da diretoria, ao secretário presbiterial pelo apoio 

constante, companheirismo e pelo seu posicionamento firme. 

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

crescimento do trabalho do nosso DEUS.  

Prosseguindo, agradeço como Presidente desta federação de Homens a todas as 

UPHs que nos acompanharam e ajudaram com sua presença em nossas reuniões e com 

suas contribuições per-captas. 



Aos pastores que nos apoiaram durante o decorrer deste ano com sua presença 

e orações. 

Finalizando, o nosso pedido é que oraremos incessantemente em favor da nova 

liderança desta federação para o ano de 2019, e que DEUS, o todo poderoso, cubra-nos 

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

 

SEGUE O RELATÓRIO DO REFERIDO ANO 2018 

 

                    REUNIÃO QUANTIDADE 

                    Consulta 11 

                    Executiva 03 

                    Diretoria 03 
 

 

Realizamos durante todo ano de 2018 um concurso bíblico que foi dividido em 

quatro etapas sobre o livro de Jó: 

 Versículos de 1 a 12 ; 

 Versículos de 13 a 22 ; 

 Versículos de 23 a 32 ; 

 Versículos de 33a 42; 

 

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

primeiro segundo e terceiro colocados. 

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

agenda da Federação e as secretarias para o ano de 2018. 

Na reunião de consulta na IP Luz, demos posse as secretarias, na ausência do 

secretário presbiterial, por motivo de férias, ficando a cargo do secretário executivo, Pb: 

Jair Gomes Rodrigues, que lendo um texto da palavra de DEUS com uma breve 

explanação pelo mesmo, a seguir ora e assim é declarado empossadas todas secretárias. 

A federação distribuiu 440 boletins e agendas informativas dos trabalhos e reuniões 

da federação para todos os sócios e presidentes das UPHs. 



No dia três de fevereiro foi comemorado o dia do Homem Presbiteriano com um 

culto em ação de graças na IP de Maria da Graça, tendo como mensageiro da palavra de 

DEUS o irmão seminarista Arthur Pereira da Silva da IP de Vieira Fazenda.  

No louvor tivemos a participação da banda Gerados para Louvar, da IP do 

Jacarezinho. Também tivemos um solo com o secretário presbiterial e pastor da IP de 

Vieira Fazenda, e no final uma parte social oferecido por esta federação. 

A federação Guanabara esteve presente em um culto em ação de graças na IP central 

de Vilar dos Teles em homenagem ao dia do Homem Presbiteriano. Na ocasião foi 

apresentado por esta federação o sócio Alindo Jose de Carvalho Filho como homem 

padrão 2018, sendo homenageado com um diploma. 

Participei de uma palestra realizada na IP de Higienópolis sobre o tema Perdas de 

Memórias, programação sobre a responsabilidade da UPH local. 

Foi celebrado ao Senhor um culto em ação de graças pelos 63 anos de benção desta 

federação de homens do PGNB na IP de Piedade . Tivemos como mensageiro da palavra 

de DEUS o Reverendo UzieL R de Lima, pastor da IP de Manguinhos, e no louvor tivemos 

a banda Gerados para Louvar da IP do Jacarezinho. Também na ocasião ouvimos um 

solo feito pelo secretário presbiterial e pastor da IP de Vieira Fazenda. Foi oferecida uma 

placa ao mensageiro como forma de agradecimento. 

Esta federação enviou ao XIV Congresso Nacional de Homens Presbiterianos o sócio 

e tesoureiro desta federação, diácono Sergio Francelino Gonçalves, como delegado 

desta federação do dia17 a 21 de abril  de 2018 na cidade de Guaraparí  E.S.  

O mesmo prestou relatório a esta federação, e aproveito a oportunidade para 

agradecer ao Presbitério Guanabara o patrocínio desta despesa. 

Participei de uma visita na residência do Pb: Nicanor Rodrigues de Camargo, 

promovido pela secretaria de espiritualidade desta  federação. 

Participei de um culto em ação de graça na IP de Higienópolis pelos 60 anos de 

benção da UPH local. 

Esta federação participou da festa do IMPAR no dia sete de setembro com a doação 

de R$ 100,00 (cem reais) para compra de sorvetes. 

Participei de dez reuniões de consulta desta federação e cinco reuniões da executiva, 

ficando ausente em duas reuniões por motivo de saúde.  

Foi realizado na residência do presidente, sobre a direção da secretaria de 

espiritualidade, um culto em ação de graças pelo restabelecimento de sua saúde. Foi 

feito a leitura da palavra de DEUS, entoado cânticos de louvor ao Senhor e elevado a 

Deus orações.   



A federação realizou um passeio no dia 12 de outubro no sitio tigrão em Guapimirim 

RJ, sobre a direção do Secretário Presbiterial, REV. Jocimar Gouodad da Silveira pastor 

da IP de Vieira Fazenda, e o Dc: Sergio F. Gonçalves, Secretário de espiritualidade desta 

federação, com a participação de 84 pessoas,  na ocasião tivemos uma devocional e 

cânticos espirituais.  

Foi realizado uma palestra na IP do Riachuelo sobre o tema Diabetes e Hipertensão 

através da irmã Luiza Nádia F. da Cruz, membra da igreja local, sobre a direção do 

departamento cultural. 

A nossa Federação se fez presente no congresso da federação bento ribeiro com a 

presença de alguns sócios. 

Participamos de um culto de ação de graças pelos oito anos de benção da 

Confederação Sinodal de Homens do Sínodo da Guanabara na IP de Irajá. 

O quinquagésimo sexto  congresso da federação de homens do PGNB foi realizado 

integralmente na I.P. de Higienópolis no dia 24 novembro de 2018 com uma devocional 

de abertura pela secretaria de espiritualidade da federação, com alguns cânticos de 

lovores do nosso hinário Novo Cântico. 

No mesmo dia foram iniciados os trabalhos do referido congresso, o qual teve como 

tema Homens Capazes, e sub tema Homens Temente a DEUS. 

Tivemos como mensageiro da Palavra o Rev. Flávio Fiqueredo, pastor da I.P. da Vila 

Cruzeiro.  

 

Diretoria do ano 2018 

CARGO NOME IGREJA 

Presidente Pb: Severino Alexandre de A. IP THOMAZ COELHO 

Vice Presidente Dc: Pedro Brilhante IP HIGIENÓPOLIS 

Secretário Executivo Pb: Jair Gomes Rodrigues IP JACAREZINHO 

1° Secretário  Dc: Ivan Vasconcelos IP PIEDADE 

2° Secretário Pb: Ramon Solto Martinez   IP HIGIENÓPOLIS 

Tesoureiro Dc: Sergio Francelino Gonçalves   IP JACAREZINHO 
 

       ‘’Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá 

recompensa.  (2 - crônicas 15:7) 

 

Severino Alexandre de Araújo                                                     Jocimar Goudard da Silveira 

 Presidente                         Secretário Presbiterial 



Rio de Janeiro, 07de Dezembro de 2018.  

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas-
novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar 

libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados (Is 61.1) 

 

Ao Exímio Concílio do Presbitério de Guanabara, a nossa saudação em Cristo 

Jesus nosso Senhor! 

Venho por meio desta solicitar a este amado Concílio o envio de um secretário 

Presbitarial, para se fazer representar a Federação de Homens junto a este amado 

Presbitério. Conforme decisão da última reunião da Executiva em 05 de Novembro de 

2018 na IP Piedade. 

Para tanto é do desejo da Federação que seja, possivelmente, a recondução do 

Rev. Jocimar Goudard da Silveira, que vem nos representando com excelência e 

colaborando em nossas reuniões de consulta. Ou, o Rev. Oliveiro Orrú da Silva, que em 

outras ocasiões também contribuiu muito para o bom andamento desta Federação.  

Sem mais, despeço-me no amor de Cristo, o Senhor da Igreja. 

 

Jair Gomes Rodrigues 

                                                                                                Secretário Executivo 


