
 
Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 2018. 
 
 
 
A/C CE PGNB 
Assunto: Resposta sobre os Projetos de Revitalização 
 
 
Caros irmãos da Comissão Executiva deste Concílio, na sua última RO o PGNB tomou a seguinte 
decisão: Quanto aos documentos: 29 da Missão na Cidade (Relatório sobre Projetos de 
Revitalização); 56 da IP Luz da Alvorada (Projeto de Revitalização); 34 da IP Vieira Fazenda (Projeto 
de Revitalização). Considerando: a) Que a determinação do PGNB em sua LVXI RO era de que os 
Conselhos buscassem apoio junto à Missão na Cidade; b) Que o relatório da Missão na Cidade 
aponta inadequações no projeto apresentado pela IP Luz da Alvorada e a informa que IP Vieira 
Fazenda não buscou apoio da Missão, não atendendo a uma das determinações deste Concílio; c) A 
importância de tal projeto de revitalização para a vida das comunidades. O PGNB resolve: a) Atender 
às solicitações financeiras apenas para o ano de 2018; b) Designar o Rev. Edson e o Rev. Jocimar 
como pastores evangelistas para o ano de 2018 para as comunidades de IP Luz da Alvorada e IP 
Vieira Fazenda, respectivamente; c) Financiar consultoria de Revitalização junto ao Instituto SARA 
para auxílio aos Conselhos; d) Determinar que ambos os Conselhos se façam presentes ao 
treinamento de revitalização no final de semana a ser agendado e em local a ser definido pela 
Missão na Cidade junto aos Conselhos; e) Determinar que um novo projeto de revitalização seja 
apresentado por cada Igreja ao PGNB, só que desta vez, com a aprovação dos projetos o e 
encaminhamento dos mesmos pela Missão na Cidade. Sala das Sessões, 16 de Dezembro de 2017.  
 
Diante do exposto, a Missão na Cidade organizou treinamento com o Instituto SARA, realizado nos 
dias 16 a 18 de Março do corrente ano, nas dependências da IP Maracanã. No treinamento realizado 
tivemos a participação de vários Conselhos do PGNB. O Conselho da IP Vieira Fazenda e da IP Luz 
estiveram ali representados. 
 
Durante o ano, não recebemos da IP Vieira Fazenda e da IP Luz nenhum contato para a construção 
ou revisão do Projeto de Revitalização. Sendo assim, na reunião da Missão na Cidade realizada no 
dia 20 de Setembro, decidimos que os projetos poderiam ser recebidos até o dia 25/10, para que 
tivéssemos tempo hábil de análise. 
 
Recebemos na reunião da Missão na Cidade realizada em 25/10 o projeto da IP Luz. O projeto da IP 
Vieira Fazenda foi recebido apenas no dia 01/11, tornando inviável sua análise, uma vez que não 
haveria reunião da Missão na Cidade por inviabilidade de agenda. 
 
Quanto ao projeto da IP Luz, percebemos a construção de ideias para a prática do evangelismo, 
mudança de atividades hoje realizadas, etc. Contudo, o orçamento apresentado não reflete as 
propostas que são feitas, pois todo o dinheiro solicitado ao PGNB seria exclusivo para pagamento 
de côngruas pastorais. Portanto, não fica clara a participação financeira do PGNB no processo de 
revitalização da Igreja. Sendo assim, cabe ao PGNB a decisão sobre a manutenção única e 
exclusivamente ao PGNB a decisão sobre a manutenção da rubrica referente ao sustento pastoral.  
 
A Missão na Cidade coloca-se a disposição de auxiliar a igreja financeiramente, em projetos 
evangelísticos que apontem para a revitalização da mesma, mas a liberação dos recursos está 



vinculada a um projeto consistente. Tais projetos evangelísticos podem ser recebidos ao longo do 
ano de 2019 e a análise será feita pela diretoria da Missão na Cidade. 
 
Quanto ao Projeto da IP Vieira Fazenda, ele não foi analisado pelos motivos acima apontados, 
cabendo, de semelhante modo, ao PGNB, a decisão quanto a manutenção da rubrica hoje existente. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
Fábio Macedo Quintanilha 
Presidente da Missão na Cidade 


