
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021 

 

Ao Presbitério de Guanabara, 

 

De: Presbítero Wesley Sélos 

Assunto: Relatório do Secretário Presbiterial 

 

É com muita satisfação que apresento a este Concílio este relatório de atividades. O ano de 

2020 foi bastante desafiador por motivos já conhecidos por todos, mas pela graça de Deus foi 

uma ano bem aproveitado pela Diretoria da Federação de Mocidades. 

O tema anual foi SER/FAZER DISCÍPULOS. A seguir faço alguns destaques referentes à gestão 

em curso: 

1) Foi feito contato com todas as UMP/Igrejas para realização de um diagnóstico, cujo 

questionário base produzido pelo Secretário Presbiterial anterior Rev. André Monteiro. 

2) Foi produzido pelos jovens da Federação um devocionário, com o tema SER/FAZER 

DISCÍPULOS de 30 dias em parceria com o Rev. Robério Pereira Lima que foi distribuído junto 

à vídeos publicados no Instagram contendo leitura diária e a reflexão feita por 30 jovens da 

Federação.  

3) O compromisso dos jovens da diretoria e o amor pelo trabalho de federação de jovens é 

algo que nos inspira. 

4)  A forma como superaram a diversidade de não poderem realizar encontros presenciais foi 

também algo de grande valor. 

 

Informo que não houve quórum para realização de congresso para eleição da nova diretoria. 

Houve a tentativa, a exemplo da última eleição da Missão na Cidade, de fazer a eleição on-line, 

com a indicação de uma chapa, ainda assim não conseguimos o quórum. Acredito que por conta 

do período adverso que vivemos. 

Portanto, proponho a nomeação da seguinte chapa por este Concílio, para o próximo exercício: 

✓ Presidente: José Anderson da Silva Santos (I P Thomaz Coelho) 

✓ Vice Presidente: Matheus de Paula Rocha (I P Mananciais) 

✓ Secretária Executiva: Aline da Silva Gonçalves  (I P Jacarezinho) 

✓ 1ª Secretária: Ana Beatriz Rezende da Silva Gabry (I P Thomáz Coelho) 

✓ 2ª Secretária: Lívia Muniz Campelo (I P Thomáz Coelho) 

✓ Tesoureiro: Matheus Cristiano de Oliveira Rosa Ribeiro (I P Grajaú) 

 



Foi um privilégio ter tido a oportunidade de participar desta gestão com jovens tão valorosos. 

Rogo a Deus que continue derramando suas bençãos sobre esta Federação de jovens e sobre o 

Presbitério de Guanabara. 

Na sequência encaminho o Relatório da Diretoria da Federação de UMPs. 

 

Presb. Wesley Dias Sélos 

Secretário Presbiterial - FeUMP Guanabara 
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“Ser/Fazer   Discípulos   ”   
⮚ Diretoria   eleita   para   a   Gestão   de   2020   

Presidente:   José   Anderson   da   Silva   Santos   –   UMP   Thomaz   Coelho     
Vice-Presidente:   Lucas   Vinicius   Barbosa   Veríssimo   –   UMP   Mananciais     
Secretário   Execu�vo:   Felipe   Henrique   Ba�sta   Verli   –   UMP   Manguinhos   
Primeira   Secretária:   Aline    –   UMP   Jacarezinho   
Segundo   Secretário:   Matheus   de   Paula   Rocha   –   UMP   Mananciais     
Tesoureiro:   Matheus   Cris�ano   de   Oliveira   Rosa   Ribeiro   –   UMP   Grajaú   

Secretária   Presbiterial:   Wesley   Selos   –   Igreja   Presbiteriana   de   Thomaz   Coelho     

  

  

⮚ Escolha   do   tema   para   a   gestão   2020     
Uma  das  primeiras  ações  realizadas  pela  diretoria  foi  a  escolha  do  tema  que  iríamos  trabalhar  no  ano  de                    
2020.  Em  algumas  conversas  percebemos  que  precisávamos  trabalhar  a  importância  do  discipulado,              
entendido  uma  demanda  do  processo  nos  jovens  de  nossas  UMPs,  onde  notava-se  alguns  mais  animados  e                  
outros   menos,   com   a   intenção   de   quem   estava   mais   animado   poder   caminhar   e   animar   o   próximo.   
Após  conversarmos  sobre  nossas  ideias,  passamos  algumas  semanas  orando  e  chegamos  ao  maravilhoso               
texto   de   Mateus   28:19   a,   que   diz:     
 
“ Portanto,   vão   e   façam   discípulo   de   todas   as   nações”     

A  força  imperativa  dessa  ordenança,  nos  deixa  claro  a  intencionalidade  desse  mandamento,  e  dois  pontos                               
são   bastante   importantes   nele,   o   primeiro   é   a   quem   ele   é   destinado,   e   o   segundo,   o   que   é   pra   se   fazer.   

1.  Se  voltarmos  alguns  versículos  antes  nesse  mesmo  texto,  veremos  que  Jesus  está  falando  diretamente                               
aos  seus  discípulos,  sendo  assim,  vemos  que  primeiro,  devemos  SER  discípulos  de  Jesus,  comprometidos  e                               
fiel   aos   seus   mandamentos.   

2.  Vemos  que  a  todos  aqueles,  sem  exceção,  que  são  discípulos  de  Jesus,  cabe  cumprir  o  mandamento  de                                     
FAZER  novos  discípulos.  Apresentando,  caminhando  e  ensinado  a  todos  que  receberem,  os  mandamentos  do                             
nosso   Mestre.   
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“Ser/Fazer   Discípulos   ”   
  

⮚ Atividades   desenvolvidas     
Neste  ano,  por  conta  da  pandemia,  nossa  par�cipação  foi  reduzida  e  nossa  forma  de  atuação  foi                  
modificada  se  concentrando  principalmente  em  eventos  virtuais,  mo�vando  nossos  jovens  a  par�cipar  de               
eventos   das   diversas   instâncias.  

  

1. Eventos   Nacionais     
 
1.1  DJP  (Dia  do  Jovem  Presbiteriano).  Culto  online  realizado  pela  Confederação  Nacional  de  UMP                
em   comemoração   ao   nosso   dia,   transmi�do   pelo   youtube.   
 

  
2. Eventos   da   Sinodal     

  
2.1   Luau   da   Sinodal   –   Realizado   em   janeiro,   na   Igreja   Presbiteriana   de   Bento   Ribeiro.     
Para  começar  bem  as  a�vidades  do  ano  de  2020,  nossos  jovens  es�veram  presentes  no  Luau  da                  
Sinodal.  Tivemos  jovens  envolvidos  com  o  louvor  do  evento  e  os  demais  par�ciparam  das  a�vidades                 
realizadas   durante   a   noite.     
  

2.3  Aniversário  10  anos  da  Sinodal  -  Culto  virtual  em  comemoração  do  aniversário,  realizado  em                 
junho,   transmi�do   via   youtube.     

  
3. Federação   Guanabara   

 
3.1   Reunião   da   Comissão   Execu�va   –   Realizada   em   março,   na   Igreja   Presbiteriana   do   Maracanã.     
Esta  reunião  acontece  para  alinharmos  as  agendas  locais  com  a  Federação  e  Sinodal,  além  de                 
conversarmos  sobre  os  trabalhos  e  a�vidades.  Contamos  com  a  presença  da  maioria  das  lideranças                
locais .     
 
3.2  Fala  Mais  –  Série  de  momentos  com  cân�cos  e  palavras,  com  membros  das  UMPs  conduzindo  os                   
cân�cos,  e  um  Pastor  convidado  trazendo  uma  mensagem.  Foram  realizados  quatro,  dentro  dos               
meses   de   abril   e   maio,   transmi�dos   de   forma   online   no   instagram   da   federação.     

  
3.3  Devocional  Ser/  Fazer  Discípulos  –  A  Federação  juntamente  com  o  Rev.  Roberio  de  Thomas                 
Coelho,  elaborou  um  devocional  com  o  nosso  tema  anual.  O  devocional  tem  duração  de  30  dias,  e                   
fizemos  de  forma  que  pudesse  ser  uma  obra  que  perpetuasse  independentemente  do  tempo,  e                
pudesse  ser  u�lizado  por  qualquer  pessoa  que  queira  ter  uma  momento  ín�mo  com  Deus  para  ser  e                   
fazer  discípulos.  Nossa  intenção  também  foi  a  de  incen�var  e  es�mular  os  nossos  jovens  a  terem                  
seus  momentos  diários  com  Deus,  por  isso,  convidamos  membros  das  várias  UMPs  locais  para                
par�ciparem.  A  par�cipação  aconteceu  da  seguinte  forma,  durante  todo  mês  de  agosto,  cada  dia  foi                 
escalado  um  membro  voluntário  para  gravar  um  vídeo  de  no  max.  3  min.,  lendo  o  devocional  e                   
compar�lhando  algo  que  Deus  falou  ao  seu  coração.  Esses  vídeos  foram  todos  postados  nas  nossas                 
redes   sociais,   instagram   e   facebook,   onde   qualquer   pessoa   pode   ter   acesso   até   hoje.     
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“Ser/Fazer   Discípulos   ”   
 
3.4  –  Aniversário  de  69  anos  da  Federação  –  Foi  realizado  um  culto  comemora�vo  de  forma                  
presencial  com  número  de  inscrições  limitadas  seguindo  todas  recomendações  de  segurança  e              
também  transmi�do  de  forma  online  para  que  todos  pudessem  par�cipar.  Foi  realizado  no  dia                
24/10/2020,   na   Igreja   Presbiteriana   de   Thomaz   Coelho.   
 
3.5  Congresso  para  Eleição  –  Devido  a  falta  de  retorno,  não  tivemos  quorum  para  realizar                 
uma   nova   eleição.     
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Doc Entrada Saída Saldo
197,74R$      197,74R$                      

197,74R$                      
1 113,97R$      83,77R$                        
2 10,20R$        73,57R$                        
3 54,17R$        19,40R$                        
4 200,00R$      180,60-R$                      
5 500,00R$      319,40R$                      
6 240,00R$      79,40R$                        
7 179,00R$      258,40R$                      
8 21,00R$        279,40R$                      
9 Lembrança Mariana Storck - nota 1 26,40R$        253,00R$                      

10 15,00R$        238,00R$                      
11 20,45R$        217,55R$                      

217,55R$                      
217,55R$                      
217,55R$                      
217,55R$                      
217,55R$                      
217,55R$                      

Entrada Saída Saldo
897,74R$      680,19R$      217,55R$                      

Data Descrição

Federação de Mocidades
Presbitério de Guanabara                                                                                                                                                                                                      Gestão 

Fluxo de Caixa                                                                                                                                                                                                                         2020

01/01/2020 Saldo de Gestão Anterior
Verba Aprovada pelo Presbitério

07/03/2020 Café da Manhã Comissão Executiva
07/03/2020 Café da Manhã Comissão Executiva - Pães
24/04/2020 Livros para sorteio
22/10/2020 80 caixas do tipo sushi - lembranças no aniversário
23/10/2020 Verba aprovada pelo presbitério
26/10/2020 60 cupcakes - lembranças no aniversário
04/12/2020 Anuidade - Grajaú (parte 1)
04/12/2020 Anuidade - Grajaú (parte 2)
23/12/2020
23/12/2020 Lembrança Mariana Storck - nota 2
23/12/2020 Lembrança Mariana Storck - nota 3




