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AO 
PRESBITÉRIO DE GUANABARA 
LXIX Reunião Ordinária 
 
 
Ref.: Eleição pastoral REV. ALEX BARBOSA VIEIRA 
 
 
Prezados Irmãos, 
Saudações em Cristo. 
 
 

Rogando copiosas bênçãos de Deus sobre esse Concílio, bem como sobre as Igrejas que 
lhe são jurisdicionadas, o Conselho da Igreja do Grajaú vem através deste comunicar a reeleição 
do Rev. Alex Barbosa Vieira como pastor efetivo da IPGrajaú para os próximos 3 (três) anos, a 
contar de 01/01/2020. 
 

Solicitamos ao PGNB, conforme preceitua a CI/IPB, em seu artigo 34, alínea a, que julgue 
as eleições e, uma vez aprovadas, que providencie a Posse ao referido Ministro no pastorado 
efetivo da Igreja. 

 
Informamos, ainda, conforme preceitua o artigo 35 da CI/IPB, que o sustento do Rev. Alex, 

a ser aplicado a partir do mês de janeiro de 2020, foi definido como descrito a seguir: Côngruas no 
valor de R$ 8.400,00, benefícios no valor de R$ 3.800,00 e plano de saúde no valor de R$ 
3.100,00. 

 
A cópia da Ata 787 da reunião do Conselho da IPGrajaú, de 01/10/2019, que aprovou a 

AGE e da qual consta a transcrição da Ata da AGE de eleição pastoral, segue anexada no ofício. 
 

      No amor de Cristo Jesus 
 
 
 

Presbítero Gustavo Alves de Souza 
2º Secretário do Conselho 
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Ata nº 787  da reunião do Conselho da Igreja Presbiteriana do Grajaú, ocorrida no 1

dia 01 de outubro de 2019, nas suas dependências, sito à Rua Farias Brito, 34, 
bairro Grajaú, neste município e estado do Rio de Janeiro-RJ. A reunião foi 
presidida pelo Pastor Efetivo da Igreja Rev. Alex Barbosa Vieira. Estavam 
presentes os Presbíteros Ananias Edson Carvalho, Carlos José da Rosa, Fabio 
Brasil Carvalho da Fonseca, Gustavo Alves de Souza e Rodney da Silva Gomes . 2

Ausente o Presb. José Luiz Marques Sanches por motivos familiares.  A reunião 3

teve início às 19h25min com uma meditação trazida pelo Rev Alex no texto que se 
encontra no livro de Isaías 26:3-4. Logo após houve um concerto de orações. 
ASSUNTOS INTERNOS: 1) Ata anterior: lida e aprovada a ata 786 . 2) 4

Assuntos sobre a mesa: Análise de relatórios de comissões: Presbíteros 
pedem mais algum tempo para analisá-los e os assuntos permanecem sobre a 
mesa. 3) Ata da AGE para eleição de pastor efetivo: Recebe-se a ata 119 da 
Assembleia Geral Extraordinária para eleição de pastor e verifica-se a sua 
legalidade . A ata é transcrita a seguir: ATA Nº 119 - Aos vinte e nove dias do mês 5

de setembro de dois mil e dezenove, devidamente convocada por boletim e 
púlpito, reúne-se, em sua sede, à Rua Farias Brito, 30, nesta cidade, a Assembleia 
Geral da Igreja Presbiteriana do Grajaú, em caráter extraordinário, para eleição de 
Pastor Efetivo, por um período de 3 anos, a começar em 01 de janeiro de 2020.  
Na ausência da Secretária de atas, irmã Maria Amélia Leonardo da Silva, é 
convidada a irmã Sueli Fernandes Pereira Gomes para secretariar a assembleia. 
Havendo quórum, com a presença de 107 membros em plena comunhão, que 
assinaram o livro de presença, inicia-se a Assembleia às 11h45m sob a direção do 
Presb. Fábio Brasil Carvalho da Fonseca, Vice-Presidente do Conselho que 
declara aberta a reunião pedindo a presença de Deus para o bom andamento da 
assembleia, com uma oração pelo Presb. Edgard Strauss. A seguir, expõe os 
motivos da reunião, prestando os esclarecimentos que se fazem necessários. O 
Presb. Carlos José da Rosa pede a palavra solicitando que a assembleia evite 
votar em branco. O Diác. Carlos Henrique Avillez do Amaral  argumenta que cada 
irmão é livre para votar como achar conveniente. Sanadas as dúvidas é designada 
a seguinte comissão escrutinadora: Presb. Gustavo Alves de Souza, Gisele 
Sousa, Presb. Samuel Lopes Moreira e Lucy Cláudia Alves Ferreira Matsuda 
Guerra. Apurados os votos constatou-se o seguinte resultado: eleito por 87 votos o 
Rev. Alex Barbosa Vieira e os demais votos assim distribuídos: brancos – 10; Hélio 
Gomes Paulo – 03; Daniel Leite Guanaes de Miranda – 02; nulos – 02; Hernandes 
Dias Lopes – 01; Ivo César Silva Mozart – 01; Raphael Gonçalves Farves – 01. 
Nada mais havendo a tratar é lida e aprovada a presente ata. A reunião encerra-se 
às 12h17m, com oração pela irmã Sílvia Marília Assis Trovão. E eu, secretária ad-

 Ata 787 de 1 de outubro de 2019, com início às 19h25min1

 Presentes os presbíteros Ananias, Carlos Rosa, Fabio, Gustavo e Rodney.2

 Ausente o Presb.José Luiz.3

 Lida e aprovada a ata 786.4

 Recebe-se e verifica-se a legalidade da ata da AGE no. 119.5



hoc, que a tudo assisti, lavro a presente ata que dato e assino. Rio de Janeiro, .29 
de setembro de 2019. Sueli Fernandes Pereira Gomes 5) Famílias no altar: 
Conselho decide subordinar ao Ministério de Família o programa Famílias no 
Altar, que visa ao maior congraçamento entre famílias da Igreja, a partir do 
próximo ano. Presb. Fabio, ministro de família, estará planejando junto com o 
ministério um novo formato para o programa. 6) IPG nas ruas:  Presb. Rodney 
traz um pedido da direção do trabalho com moradores de rua para que se 
disponibilize parte da estrutura da Igreja para atividades de ação social e 
evangelização toda terceira segunda-feira de cada mês. Conselho aprova  e 6

recomenda que a direção do trabalho passe mais detalhes sobre a segurança e 
higienização dos locais onde vão ser conduzidos os trabalhos. 7) Comissão de 
Exame de Contas: Conselho recebe relatório de janeiro a julho de 2019, que é 
aprovado em sua íntegra . 8) UPA: A UPA-Grajaú através de seus conselheiros 7

solicita a liberação de toda a verba anual da sociedade, no valor de R$800,00 
(oitocentos reais) para ajudar nas despesas para a realização de um retiro no 
próximo fim de semana. Conselho autoriza . 9) Apartamento da Igreja: Conselho 8

decide instruir o Ministério de Administração a que verifique as necessidades de 
reforma do apartamento e trazer o orçamento ao Conselho. 10) Verba para SAF: 
Conselho aprova R$1000,00 (mil reais) à Sociedade Auxiliadora Feminina para 
aquisição de utensílios para a cozinha da igreja . 11) Rev. Thiago: Recebemos 9

solicitação do Rev. Thiago Rodrigues Rocha, pastor emérito de nossa Igreja, para 
que suas côngruas sejam reajustadas conforme seu entendimento do que consta 
na ata em que foi decidida a sua emerência. Conselho deixa o assunto sobre a 
mesa enquanto estuda uma forma adequada de atender ao pastor. 12) 
Solicitação do Coral Sergio Freitas: Coral solicita autorização para se 
apresentar  em eventos de corais na IP Riachuelo e IP Meier, respectivamente nos 
dias 02/11/19 e 09/11/19. Conselho aprova.  13) Marcação de datas: Conselho 10

decide reservar as seguintes datas para eventos específicos: 11/11/2019: 
instrução de diácono eleito em reunião do Conselho; domingo 24/11/2019 pela 
manhã: ordenação e instalação de oficiais; domingo 17/11/2019 pela manhã: 
assembleia geral ordinária; domingo 06/12/2019 pela manhã: festa da colheita. 14) 
Arrolamento de membro não comungante: Recebemos relatório pastoral que  
registra o batismo de criança que passa a fazer parte do rol de membros não 
comungantes da IPG, como segue : Rafael Paz Mendes (287), nascido em 11

21/02/2019, no Rio de Janeiro, RJ, filho de Thadeu Henrique Pereira Mendes e 
Sue Ellen Nonato Paz, batismo realizado em 08/09/2019 em nossa igreja, pelo 
Rev. Alex. 15) Pedido da Junta Diaconal: A JD solicita liberação de verba de 

 Aprovada realização de atividades do IPG nas ruas nas dependências da igreja uma vez por mês.6

 Recebido relatório da Comissão de exame de contas janeiro-julho/2019.7

 Aprovada verba para UPA realizar seu retiro.8

 Aprovada verba para a SAF adquirir utensílios para a cozinha.9

 Autorizada participação do Coral Sergio Freitas em eventos fora da igreja.10

 Arrolamento de membro não comungante.11



R$120,00 (cento e vinte reais) para a compra de medicamentos de membro de 
nossa igreja. Conselho aprova. ASSUNTOS EXTERNOS: Correspondências 
recebidas: (1) Recebemos relatório de atividades do missionário Rev. Marcos 
Paulo Vieira ; (2)  recebemos carta do Rev. João Campos Avillano, ex pastor de 12

nossa igreja, dando notícias suas. Não havendo mais nada para ser tratado, 
encerra-se a presente reunião às 23h21min, com orações pelo Presb. Gustavo e 
Rev. Alex . Eu, Rodney da Silva Gomes, primeiro secretário do Conselho, que a 13

tudo assisti, lavro a presente ata, que dato e assino. Rio de Janeiro-RJ, 01 de 
outubro de 2019.                                                          
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 Recebido relatório do missionário Rev. Marcos Paulo.12

 Término da reunião às 23h21min, com orações pelo Presb. Gustavo e Rev. Alex.13


