
Ao  

Presbitério de Guanabara – PGNB 

Ref.: RELATÓRIO DO PRESIDENTE 

Deus é infinitamente misericordioso e prova disso é ter me dado a oportunidade             
de ser mediador (presidente) deste Presbitério por 5 anos consecutivos. 

Não consigo encontrar palavras para agradecer a Deus por esta tão preciosa            
oportunidade, a não ser, escrever estas palavras e compartilhar com meus queridos            
irmãos, que foram usados por Deus para me proporcionar esse acontecimento único            
na minha vida. 

Sei das minhas limitações, mas apenas fui instrumento nas mãos de Deus para             
fazer a sua vontade. 

Tive a alegria neste período de testemunhar a organização de algumas igrejas,            
a ordenação de pastores e acompanhar o processo de licenciatura de alguns irmãos,             
bem como presenciar o ingresso de novos seminaristas. Contribuí com alguns           
pastores nas questões que envolvem o sustento pastoral, como por exemplo incentivar            
o recolhimento do INSS e alertar as igrejas quanto ao compromisso de arcar com o               
FAP, Previdências (Social e Privada) e respeitar o valor das côngruas, e também o              
cuidado de promover um encontro direcionado aos pastores sobre a “Síndrome de            
Burnout”, onde tem causado muitos estragos na vida dos nossos queridos ministros            
pelo Brasil. 

Tive a oportunidade de organizar pelo menos 2 retiros espirituais com os            
presbíteros, sendo de grande bênção para nossas vidas. Conseguimos também          
promover vários encontros de Presbíteros com temas variados e enriquecedores tanto           
para nossa vida pessoal como também na aplicação conciliar em nossas igrejas. 

Tendo o sentimento de dever cumprido quero aproveitar a oportunidade para           
declinar meu nome de qualquer cargo da diretoria e secretarias deste Presbitério em             
2021, sem a pretensão de achar que seria eleito ou nomeado, mas apenas me              
antecipando para poupar o tempo dos irmãos. Muitos irmãos possuem ainda mais            
capacidade para continuar a frente deste renomado e respeitado Presbitério, sendo           
até mesmo considerado exemplo para outros concílios pela harmonia entre os irmãos,            
bem como a estrutura bem informatizada que conseguimos manter (site, redes sociais,            
eleição eletrônica e outros).  

Mas uma vez agradeço a todos e peço desculpas pelas falhas se por acaso              
ofendi alguém com minhas palavras e atitudes, ou até mesmo pela falta deles. 

No período como presidente me aproximei e fortaleci grandes amizades,          
respeito e admiração por vários irmãos deste Presbitério, mas tive tristezas em alguns             
momentos ao tratar de assuntos que me trouxe decepção e até mesmo afastamento,             
mas oro à Deus que cure em meu coração qualquer mágoa que tenha ficado, assim               
como dos corações daqueles que sentem o mesmo por mim. 

 
Obrigado Deus, pois até aqui nos ajudou o Senhor!!! 

 
Amém... 



ATIVIDADES 2020 

1. Encontro de Presbíteros: Organizei 1 evento intitulado "Encontro de Presbíteros",           
sendo abrangente a todos os interessados: 
1) Dia 31/07 "Bate Papo e devocional com o Presb. Paulo Vale – IPI Campinas" 

2. Visitas:  
Participei da devocional de forma on-line, orando e meditando com o conselho das             
igrejas: 
- Luz da Alvorada (junho) 
- Méier (junho) 
- Manancial (junho) 
- Higienópolis (junho) 
- Thomaz Coelho (junho) 
- Manguinhos (julho) 
- Grajaú (julho) 
- Maria da Graça (agosto) 
- Abolição (agosto) 
- Cascadura (agosto) 
- Vieira Fazenda (agosto) 
- Riachuelo (agosto) 
 
3. Palestra: Fiz palestras para futuros oficiais das igrejas: 
- Luz do Alvorada (maio) 
- Vieira Fazenda (dezembro) 
 
4. Mensagem: Preguei na IP Vieira Fazenda por ocasião do aniversário da Igreja no              
dia 1 de novembro/2020. 

5. Aniversário do PGNB: Organizei um vídeo alusivo aos 69 anos do Presbitério de              
Guanabara com a participação de todas as Federações, algumas igrejas e pastores. 

6. Federações: Mantive contato com todas as Federações através dos Presidentes e            
Secretários Presbiteriais auxiliando em algumas necessidades e também participando         
de eventos on-line, como Reunião de Oração e Congresso. Participei do aniversário            
das Federações: UMP (presencial), UCP e SAF (enviando vídeo) e UPA (on-line). 

7. Aniversário das Igrejas: Estive presente no culto de aniversário das Igrejas: 
- Maracanã 
- Luz da Alvorada 
 
8. iCalvinus: Participei de um workshop sobre a utilização do iCalvinus promovido            
pela Secretaria Executiva do SC. Em contato com o analista de Sistemas Web, Sr.              
Rodrigo Araújo o que se prontificou em realizar um treinamento com o nosso             
Presbitério, porém não conseguimos realizar em 2020 em virtude da pandemia do            
Covid-19. Solicito que a CE 2021 providencie contato com o analista para a realização              
deste treinamento para que o sistema “iCalvinus Presbitério” seja utilizado na próxima            
RO do PGNB. 

9. Arquivo do PGNB: Estive por quatro vezes na IP Riachuelo, onde fica o arquivo de                
documentos do Presbitério para organização dos livros e documentos. Foram retirados           
os documentos da tesouraria com mais de 10 anos; Estes documentos serão            
apresentados na RO para que seja autorizada a incineração. Solicito que seja            



nomeada uma Comissão Permanente para que seja dada continuidade na          
organização dos documentos ainda existentes. Registro o agradecimento ao irmão          
Wisnilon Franco Oliveira (zelador da IP Riachuelo) no apoio para os acessos à             
biblioteca e arquivo do PGNB. 

FOTOS DO ARQUIVO 

 

 

Presb. Paulo Sergio Storck 

  


