
RELATÓRIO DO PRESIDENTE 

 

1. Contribuição Pastoral à Previdência Social – INSS: Cumprindo resolução SC-E-

2014 - DOC. LXXVII: que é função constitucional dos Presbitérios zelar pelas igrejas e 

os pastores a eles vinculados e, isto inclui o acompanhamento do cumprimento das 

obrigações legais e fiscais, conforme Artigo 88 e suas alíneas, da CI IPB, onde 

determina que os concílios acompanhem o devido recolhimento de INSS dos seus 

pastores de modo que o mesmo não fique desprotegido em caso de necessidade, seja 

por motivo de saúde, pensão ou aposentadoria. Sendo assim, fiz contato com os 

pastores do nosso Presbitério identificando aqueles que ainda não recolhem o INSS e 

orientando para que assim o façam para evitar qualquer desconforto em caso de 

necessidade. Constatado que 06 pastores ainda não recolhem o INSS. 

 

2. Plano de Saúde: Entrei em contato com a empresa AMX Seguros e Benefícios 

fazendo orçamento para auxiliar nossos pastores e familiares que ainda não possuem 

planos de saúde. Passei as informações aos pastores para que decidissem sobre a 

adesão e qual plano atenderá da melhor forma considerando custo/benefícios. Não 

obtive informações sobre nenhuma adesão efetivada. 

 

3. Sustento Pastoral: Verifiquei que alguns ministros recebem Côngruas abaixo do 

valor mínimo estipulado pelo PGNB (Parcial ou Integral) e não estão recebendo em dia 

o FAP, Auxílio pelo Dia do Pastor (13º) e Férias. 

Deixo aqui minha recomendação ao PGNB para que em seu orçamento para 2020 

atente para que o valor votado aos pastores Evangelistas complemente o valor 

proposto pelos conselhos das igrejas a título de sustento pastoral, a fim de que as 

Côngruas e benefícios não fiquem inferiores aos valores mínimos. Da mesma forma, o 

PGNB se preocupe com os pastores Auxiliares, Eleitos e Designados para que 

também sejam atendidos pelas Igrejas/Conselhos quanto a esta questão. 

 

4. Encontro de Presbíteros: Organizei 3 eventos intitulados como "Encontro de 

Presbíteros", sendo que foram abrangentes a todos os interessados. São eles: 

1) Dia 05/04 "A política e a Igreja"; 

2) Dia 29/06 "Treinamento de combate ao incêndio"; 

3) Dia 04/09 "Síndrome de Burnout - A maior ameaça para a liderança" com mais 110 

participantes. 

 

5. Visitas:  

A) visitei alguns conselhos participando da devocional, orando e meditando com eles: 

- Benfica (janeiro) 

- Maracanã (fevereiro) 

- Luz (fevereiro) 

- IPTC (maio) 

- Higienópolis (agosto) 

- Piedade (outubro) 

 

 

 

B) visitei algumas igrejas por ocasião de seu aniversário: 

- Riachuelo (janeiro) 

- Benfica (fevereiro) 



- Luz (março) 

- Abolição (junho com envio de vídeo de mensagem) 

- Maracanã (agosto) 

- Maria da Graça (novembro) 

 

C) visitei algumas igrejas participando dos cultos: 

- Carioca (janeiro) 

- Méier (maio) 

- IPTC (junho) 

- Carioca (junho) 

- Luz (julho)  

- Maria da Graça (julho)  

- Maracanã (julho) 

- Irajá (agosto) 

- Manguinhos (setembro) 

- Maria da Graça (outubro) 

- Benfica (novembro) 

 

6. Participações:  

A) Participei de uma reunião com a CE do Sínodo da Guanabara (fevereiro); 

 

B) estive presente no culto pelo Dia do Homem Presbiteriano promovido pela 

Federação de Homens do PGNB (fevereiro); 

 

C) estive presente no culto de ação de graças pelo aniversário da Federação de SAFs 

do Presbitério de Guanabara na I.P. Thomaz (setembro); 

 

D) Participei do Congresso da Federação de Jovens do PGNB (outubro); 

 

E) estive presente na apresentação da Monografia do Seminarista Davi Simões 

(novembro); 

 

F) fiz uma palestra sobre Presbiterato na IP Colégio (novembro); 

 

G) preguei na IP Manguinhos por ocasião do aniversário (novembro); 

 

H) estive presente no Congresso da Federação de Homens do PGNB (novembro) 

 

7. Ações 

A) Estive em Miracema juntamente com o tesoureiro Presb. Orlando para assinar a 

escritura de venda do Imóvel;  

 

B) visitei o apartamento do Presbitério (Casa Pastoral) por duas vezes após a 

desocupação para iniciar o processo de reforma e nova locação; 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Presb. Paulo Sergio Storck 


