
Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018.

Pedido de auxílio financeiro
 

Ao Amado Presbitério de Guanabara

Saudações em Cristo,

Caros irmãos, o ano de 2018 não foi fácil para quase ninguém. E nós sofremos os reflexos

de tantas lutas e instabilidades. Assim que iniciou o ano tivemos que lidar com a perda de duas

famílias que tinham grande participação nas ofertas e dízimos da Congregação. Um rapaz que se

casou e se mudou para a Zona Sul (e posteriormente pra SP). E um casal mais maduro que se

aposentou e concretizou o sonho de ir morar na Região dos Lagos. Juntos contribuíam com mais de

R$2.000,00 mensais. O que, pra nossa Congregação e nosso planejamento de organização (previsto

para 2018 mas adiado para 2020), foi uma perda enorme (mais de 20% da arrecadação). Planos que

já haviam sido impactados com a seção dos seminaristas Davi e Orivaldo ao longo de 2017.  

Mas com tudo isso o ano de 2018 tem sido de crescimento. Na verdade, esse foi um dos

anos que mais crescemos desde a nossa organização. E o melhor foi perceber o numero crescente de

batismos. Foram 15 pessoas recebidas no ano eclesiástico (Dez/2017 a Nov/2018), sendo 10 adultos

(6 transferências e 4 batismos) e 5 crianças (1 transferência e 4 batismos). 

No que se refere a dinâmica do Reino temos funcionado bem. Temos um culto por domingo,

pelas manhãs, centrado em uma mensagem bem trabalhada e músicas dinâmicas. Antes, durante e

depois do culto temos estratégias para conectar pessoas(membros ou visitantes). Nossa estratégia de

movimento conduz as pessoas do culto aos Pequenos Grupos, desenvolvidos a partir da mensagem

de domingo. Hoje temos um PG de crianças, que acontece no domingo pela manhã, antes do culto,

e mais três de adultos, que acontecem ao longo da semana. As pessoas que participam dos PGs

passam  por  um  nível  diferenciado  de  amadurecimento  e,  a  seu  tempo,  são  conduzidas  ao

discipulado um a um. Eu tenho trabalhado com discipulado com a maioria dos homens da igreja.

Hoje tenho encontros semanais com cerca de 10 homens da igreja que já começam a trabalhar com



outros.  As  mulheres  também seguem o mesmo padrão,  com duas  lideranças  principais,  minha

esposa e minha cunhada. O crescimento é evidente na vida de todos!  

Hoje somos 74 membros, 56 adultos e 18 crianças. Nos últimos meses tivemos uma média

no culto de 50 pessoas (sendo 12 crianças).  Também temos algumas pessoas frequentando,  no

processo de consolidação, que serão em breve recebidos. Mas, apesar do crescimento numérico, o

público que temos alcançado é, em sua maioria, composto de jovens e jovens casais com filhos (25

a 40 anos). Em geral não alcançaram a independência/ estabilidade financeira ou se encontram em

reajustamento das contas. Isso tem afetado diretamente nossa arrecadação.

Com tudo isso procuramos baixar custos. Os custos com o local de reunião são mínimos. O

aluguel foi renovado no final de 2017 sem correções, no valor de R$ 1.800,00. Temos um custo

mensal que gira em torno de R$ 1.500,00 cobrindo desde a parcela mensal do MMR, manutenção

do site, divulgação, etc. Mas sentimos que precisamos de investimento para dar o salto que falta.

Entendemos que precisamos alcançar também uma faixa etária maior para buscar a estabilidade que

nos falta. Para isso temos repensado algumas ações e áreas da igreja e precisamos de investimento. 

A  Missão  na  Cidade,  que  tem  nos  acompanhado  de  perto,  decidiu  aumentar  seu

investimento de R$ 400,00 para R$600,00 mensais, com a condição de direcionarmos esse valor

diretamente em evangelismo, treinamento e divulgação. Por isso precisamos do suporte do PGNB

para manter o suporte referente a estrutura da igreja.  Nosso pedido é que o PGNB entenda a

situação e nos ajude com R$ 1600,00 mensais referente ao salário pastoral. Assim cremos que

podemos continuar com o bom trabalho que temos desenvolvido em direção a autossuficiência, mas

sem deixar de alcançar pessoas para Cristo e amadurecer aqueles que já o conhecem. 

Temos um grande desafio em tempos de crise! Por isso reiteramos nosso pedido para que o

PGNB seja nosso suporte nessa hora enquanto caminhamos em direção a estabilidade financeira.

Certos de que contamos com a compreensão dos amados irmãos. Despeço-me rogando as mais ricas

bênçãos do nosso Senhor!

Fraternalmente em Cristo,

_______________________________________________

REV. MARCELO MOREIRA RODRIGUES
Pastor plantador da Congregação Presbiterial da Abolição

Rua Macedo Braga 78 – Abolição (CECAQ)

Telefone: (21)3905-0946 / ipabolicao@gmail.com

www.igrejadaabolicao.com.br/ casaverdeabolicao


