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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2018 

 

Ao 

Presbitério de Guanabara - PGNB 

LXVIII Reunião Ordinária 

 

ASSUNTO: Eleição de Pastor Efetivo 

 

Nesta, 

 

 Conforme resolução do Conselho da Igreja Presbiteriana de Jacarezinho, o 

objetivo do presente documento é fornecer ao PGNB informações sobre o processo 

eleitoral, realizado na Igreja, ao longo do ano de 2018. Com base no artigo 83, alínea 

“e” e no artigo 34, alínea “a” da CI-IPB. A Igreja foi informada sobre este processo 

desde 23 de setembro de 2018, através da publicação no Boletim Informativo. Segue 

anexa a ata nº 130 da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 21/10/2018, 

ocasião em que o Rev. Hebenezer Abreu de Oliveira foi eleito como Pastor Efetivo para 

os próximos três anos. A AGE acima citada é examinada pelo Conselho e considerada 

como regular, conforme registro na ata nº 674 de 30/11/2018. Cumprindo o que 

preconiza o CAP. IV, Seção 2ª, Art.35 da CI-IPB, o Conselho da IP Jacarezinho, 

informa que ficou acordado, com o Rev. Hebenezer, o valor de seu sustento, conforme 

orçamento e aprovado na ata nº 674 de 30/11/2018. Este valor, de R$ 4.657,00/mês, é 

acrescido ainda de Gratificação pelo dia do Pastor equivalente a um mês de Côngrua, 

FAP, abono de férias e auxílio em 50% do recolhimento do INSS. Em vista do exposto, 

encaminhamos a matéria ao PGNB, para que este tome as providências cabíveis, 

conforme artigo 88, alínea “h” da CI-IPB.  

 

Sem mais, despedimo-nos em Cristo. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Presb.  Jair Gomes Rodrigues 

2º Secretário do Conselho 

 

ANEXO: 

ATA AGE Nº (130) DE (21/10/2018) 



ATA número 130 – Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2018, reúne-se em 

assembleia geral extraordinária, a Igreja Presbiteriana de Jacarezinho, situada na Rua 

Conselheiro da Paz, número 06, Jacarezinho – Rio de Janeiro/RJ, conforme o artigo 110 

da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta assembleia é para eleição de 

pastor efetivo, que será por um período de 3 (três) anos, e tem início às 10h sob a 

presidência do Presb. Paulo Sergio Storck, vice-presidente do conselho da igreja, de 

acordo com o artigo 10, parágrafo único da CI/IPB, devido à ausência do pastor efetivo 

eleito da igreja Rev. Hebenezer Abreu de Oliveira, conforme sua própria decisão em 

não estar presente a esta assembleia. Segue-se a devocional com uma oração pela irmã 

Helen Rose Antenor Mendes Senna, e o presidente faz uma leitura Bíblica em 1ª 

Coríntios 1.10 a 14, fazendo assim uma breve exposição sobre o texto lido e o próprio 

presidente fez uma oração pela vida do Pastor Hebenezer. Logo após é passado a 

assembleia algumas instruções sobre a eleição. Passa-se a chamada dos membros 

presentes feita pela secretária de atas da igreja Darlene Rodrigues Rosa Storck, 

verificando-se 63 assinaturas de um total de 120 membros comungantes, havendo 

quórum para esta assembleia. Em seguida foram convidados à escrutinadores os irmãos: 

Evandro Ferreira Morais e Mariana Rodrigues Storck. Procede-se à eleição em 

escrutínio secreto. Recolhidos e computados os votos, verificou-se a reeleição do Rev. 

Hebenezer com 60 votos no primeiro escrutínio. Em seguida é lida e aprovada a ata. 

Encerra-se esta assembleia às 10h40min, com uma oração pela irmã Maria da Silva 

Abreu. Eu a tudo presente, lavrei esta que por ser verdade dato e assino. Rio de Janeiro, 

21 de outubro de 2018. Darlene Rodrigues Rosa Storck, secretária de atas da igreja. 

 


