
            Relatório União Presbiteriana de Adolescentes 

                     Secretário Presbiterial -2020 

 

Moto: “Ao mestre sejamos fiéis , nas trevas sejamos luz,nas lutas sejamos 
fortes servindo ao  Senhor JESUS”. 

 

Diretoria eleita para 2020: 

Presidente  – Manuela Furtunato Vieira de Mello  

Vice- presidente - Thales Candido Rodrigues 

1ª secretária – Alicia Coelho Assis de Oliveira 

2ª secretária – Julia Elisa Villon do Amaral 

Secretário Executivo – Rebeca Carneiro Leão de Oliveira 

Tesoureira – Luanna Mattos Reis 

Secretárias Presbiterial - Aline da Silva Gonçalves/ Danielle Barbosa Teixeira 
Ramos 

Pastor: Diego Leandro Ferreira 

 

Cenário encontrado: 

Igrejas com UPA : Higienópolis- Tomaz Coelho- Riachuelo – Grajaú – 
Mananciais - Jacarezinho - Livres - Méier 

Igrejas sem nenhum trabalho com Adolescentes – Manguinhos- Alvorada- 
Benfica- Vieira Fazenda- Maria da Graça- Camarista Méier- Piedade 

Obs: Nas igrejas sem UPA formada, foi feito contato com os pastores que 
informaram terem um pequeno grupo de Adolescentes e /ou  terem 
dificuldade para encontrar pessoas interessadas em trabalhar com 
adolescentes. 

1) Reuniões Executivas. 

              Presenciais    01 

               On Line          04 

       



2)Devocionais com a Diretoria . 

       On Line    03 

3)Reuniões com os orientadores. 16/06/2020 

On line   01 

Objetivo: Escuta das experiências locais,   entender as dificuldades, criar um 
espaço de troca, contribuir com idéias e instrumentos. 

Igrejas presentes: Higienópolis - Tomaz Coelho – Riachuelo –Grajaú – 
Mananciais – Jacarezinho – Livres – Meier 

Cenário apresentado: 

Dificuldades 

• Dificuldade p/ reuniões  On Line; 

• Pouco apoio dos pais ( principalmente os Cristãos ); 

• Grupos pequenos; 

•  Adolescentes iniciando com adolescentes maiores. 

           Estratégias 

• Utilização de temas contemporâneos com apoio de profissionais; 

• Aproximação com os pais através de palestras; 

• Criar um espaço de autonomia. 

           4) Reuniões com os presidentes de UPA 

            On Line 01 

           Objetivo: Ouvir do adolescente suas expectativas e dúvidas. 

           Igrejas presentes: Riachuelo – Grajaú – jacarezinho – Livres- Higienópolis –     
Tomas Coelho 

Visão dos adolescentes quanto a UPA. 

UPA é lugar de: 

“COMUNHÃO, REUNIÃO DE AMIGOS,AMOR, UNIÃO, AMIZADE, 

TUDO,LUGAR DE CONHECER GENTE, FAMÍLIA”. 

Dificuldades: 

• Desânimo; 

• Não estar no presencial. 

    



          5) Aniversário da Federação de UPA 

        Data:15/08/2020 

        Local: Igreja Presbiteriana LIVRES – presença da Executiva e Banda composta por 
adolescentes  - LIVE com todas as igrejas                   

 

                                                 CONGRESSO 2020 

Diante de um momento de pandemia muitas dificuldades apareceram para 
realização do Congresso , havia uma grande expectativa por parte dos adolescentes 
que no segundo semestre fosse possível a realização do Congresso presencial , 
expectativa essa frustrada depois da segunda onda do COVID-19. 

Realizamos uma reunião no dia 10/02/2021 para organização do Congresso 2020. 
Nesta reunião todos os participantes da Diretoria informaram não terem condições 
de permanecerem na Diretoria 2021, por conta da idade ou por estarem 
comprometidos com outras áreas da igreja. 

Tomamos então a decisão de tentar fazer o Congresso Burocrático On line mesmo  
com um curto espaço de tempo. 

Encaminhamos via watshap às convocações para as Upas através dos orientadores e 
presidentes, mesmo entendendo que demandaria muito esforço para o “envio” de 
delegados. Com o pouco retorno das Upas e também da Diretoria atual, optamos por 
cancelar o Congresso e convidamos os poucos delegados que se apresentaram para 
uma conversa onde propomos a criação de uma CHAPA, que   apresentamos para 
apreciação deste Presbitério. 

Presidente : Daniel Macedo ( Igreja Presbiteriana do Riachuelo) 

Secretária: Isabel Otaviano (Igreja Presbiteriana do Riachuelo 

Tesoureiro: Carlos Eduardo Nascimento ( Igreja Presbiteriana de Higienópolis) 

 

Agradecemos a Deus a oportunidade que nos foi dada e a confiança de entregar em 
nossas mãos essas pessoas tão AMADAS por ELE que são os adolescentes. 

Colocamo-nos a disposição para continuar no trabalho do Senhor se essa for a 
vontade do nosso Deus. 

                                                                    Rio de Janeiro, 22 de Fevereiro de 2021. 

 

Danielle Barbosa Teixeira Ramos /Aline da Silva Gonçalves/Diego Leandro Ferreira 


