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 Rogando copiosas bênçãos de Deus sobre esse Concílio, bem como sobre 

as Igrejas que lhe são jurisdicionadas e desejando que o Presbitério de Guanabara 

tenha uma profícua e salutar Reunião Ordinária, o Conselho da Igreja de Higienópolis 

vem através deste, comunicar a Reeleição do Rev. Nilson Cardoso Dutra como Pastor 

Efetivo desta Igreja para os próximos 5 (cinco) anos, a contar de 01/01/2019.  

 

 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 desta Igreja. 

 

 Informamos, ainda, que o sustento do Rev. Nilson Dutra, a ser aplicado a 

partir do mês de janeiro de 2019, foi definido como descrito a seguir: além do INSS, 

aluguel da casa pastoral, e plano de saúde, os valores serão: a) Côngrua pastoral ou prebenda: 

R$ 7.038,77 e; b) FAP (8% da côngrua): R$ 563,10, conforme art. 35 da CI/IPB.  

 

 A cópia da Ata 598, de 14 de outubro de 2018, que aprovou a AGE e que consta 

a transcrição da ATA de eleição pastoral segue anexada no ofício. 

 

Rio de Janeiro, 07 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Pb. Marcos André Orru da Silva 

Sec. Conselho 
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Ata 598 1. No dia 14 de Outubro do ano 2018, às dezessete horas e trinta e cinco 

minutos, reúne-se o Conselho da Igreja Presbiteriana de Higienópolis, em sua sede na 

Rua Marialva, 76 - Higienópolis.  Preside a Reunião2 o Rev. Nilson Cardoso Dutra, 

pastor efetivo da Igreja.  Estão presentes3 os presbíteros: Amilton Lopes Monteiro, 

Edmilson Menezes Nascimento, Marcos André Orru da Silva, Romildo Kobi da 

Fonseca e Uberpaulo Monteiro Gomes. Estão ausentes 4  os Pb. Arlindo José de 

Carvalho Filho e Arnaldo Lopes Monteiro, ambos por motivo de viagem. Inicia-se a 

reunião com um conselho de orações seguida de leitura Bíblica em II Coríntios 2.14-16, 

e breve meditação pelo Rev. Nilson. Relatório Pastoral 5 : Registra-se o relatório 

Pastoral no período de 26/08/2018 até 13/10/2018. a) Celebrações da Eucaristia: no dia 

09/09/2018 – 18h30 – Igreja no Culto da Noite; no dia 23/09/2018 – 18h30 – Igreja no 

Culto da noite; no dia 23/09/2018 – 19h30 – na residência da irmã Ernestina Cândido da 

Silva (enferma); no dia 03/10/2018 – 19h30 – na residência do Pb. Nicanor Ribeiro de 

Camargo (enfermo); b) Batismo de Criança6: Recebeu através de Batismo no dia 

26/08/2018 a menor JÚLIA DA SILVA DUTRA, nascida em 26/08/2017 no Rio de 

Janeiro – RJ, Filha de David Firmino Dutra e Jéssica da Silva Góis Dutra, residentes na 

Av. Pastor Martin Luther King Jr, 4575, Bloco 30, Apartamento 202 – Thomás Coelho, 

Rio de Janeiro – RJ. Rol de Membros Não Comungantes: 90; c) Palestras: Ministrou 

palestra em conjunto com sua esposa, Elizabeth Firmino Dutra, no Encontro de Casais 

da IP de Correia, Rio de Janeiro – RJ, realizado em Itaboraí – RJ, em 02/09/2018. 

Correspondências7: a) Recebe-se o convite da IP em Olaria – Rio de Janeiro/RJ, para a 

participação do Rev. Nilson como pregador da Palavra no Culto da Manhã, no dia 07/10 

deste ano. O Conselho toma conhecimento e autoriza a saída do Rev. Nilson neste dia. 

Registra-se o Relatório dos Presbíteros8: Pregações, Palestras e Estudos Bíblicos: 11; 

Direções de Liturgia: 06; Participações em Celebração de Santa Ceia: 10; Visitas: 18; 

Outras participações: 08. Assuntos Administrativos9: a) Relatório da Comissão de 

Exame de Contas da Tesouraria 10 : Recebe-se Relatório aprovando as contas da 

tesouraria referente aos meses de junho, julho e agosto de 2018. O Conselho toma 

conhecimento e registra. b) Programação do Aniversário da Igreja: É apresentado pelo 

Rev. Nilson, proposta de cartaz referente ao Mês de Aniversário da Igreja, que será 

comemorado em todos os domingos de novembro (01, 11, 18 e 25/11), nos Cultos da 

Noite, com participação dos conjuntos musicais da Igreja e com pregadores convidados, 

ainda por confirmar. Toma-se conhecimento;  c) Levantamento de Oferta: o Rev. 

Nilson apresenta solicitação de realização de uma Marcha de Ofertas para envio de 

auxílio no sustento da família do Pb. Willian Macedo Quintanilha, membros da IP 

Cascadura, que se afastaram de seus respectivos trabalhos para acompanhar e auxiliar 

no tratamento de Aplasia Medular de seu filho, o menor Nicolas Quintanilha, tendo este 

já sido submetido a transplante de medula, estando agora no período de recuperação do 

pós-operatório. O Pb. Willian passou sua infância e juventude em nossa Igreja, o que 

nos torna ainda mais sensíveis às necessidades de sua família. O Conselho decide 

                                      
1 Ata 598, de 14/10/2018, às 17h35 
2 Presidência da Reunião: Rev. Nilson Cardoso Dutra  
3 Presentes: Pbs. Edmilson, Amilton, Marcos André, Romildo e Uberpaulo.  
4 Ausentes: Pbs. Arlindo e Arnaldo.  
5 Relatório Pastoral 
6 Batismo de Criança: Julia Silva Dutra (Rol Menores nº 90)  
7 Correspondências 
8 Relatório dos Presbíteros; 
9 Assuntos Administrativos; 
10 Relatório da Comissão Exame de Contas: referente aos meses, junho, julho e agosto 2018 
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marcar para o dia 21/10, no Culto da Noite, a Marcha de Ofertas para ajudar a família 

do Pb. Willian, ficando o Conselho responsável pela divulgação desta data nos Cultos e 

programações de nossa Igreja, buscando uma maior participação dos membros que 

assim desejarem contribuir. Governo Espiritual 11 : a) O Conselho aprova a AGE 

realizada no dia 23 de setembro às 10h30, onde foi reeleito para mais um mandato de 5 

(cinco) anos o Rev. Nilson como Pastor efetivo da Igreja, conforme Ata transcrita12 a 

seguir: “Ata nº119. Aos vinte três dias do mês de setembro de 2018. Reúne-se em 

Assembleia Geral Extraordinária a Igreja Presbiteriana de Higienópolis, em sua sede, 

sito a Rua Marialva n° 76 Bonsucesso, nesta cidade do Rio de Janeiro. O Conselho da 

Igreja convocou a Assembleia para eleição de Pastor Efetivo, tendo por base o art. 83°, 

alínea “e” e 111 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, de acordo com que 

preceitua o art. 9 alínea “a” da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, 

cumprindo sua função em convocar a Assembleia, conforme art. 54, parágrafo 1° da 

Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, tendo em vista que o mandato do 

Reverendo Nilson Cardos Dutra, atual Pastor Efetivo da Igreja, vencerá no dia 31 de 

dezembro de 2018. Dá-se início a Assembleia às dez horas e trinta e quatro minutos sob 

a direção do vice-presidente do Conselho o Presbítero Edmilson Menezes Nascimento, 

que inicia com o Exercício Devocional, conforme transcrito a seguir: Prelúdio, após é 

feita à leitura em Salmo sessenta e sete os versículos um e dois. Após entoa o hino 

“Deus dos Antigos”, nº 18 do Hinário Novo Cântico, seguido com a Marcha dos 

Dízimos e Ofertas. O diácono Roberto Ramos agradece a Deus pelos Dízimos e 

Ofertas. O vice-presidente do Conselho Presbítero Edmilson ora ao nosso Deus e logo 

após lê em I Coríntios capitulo três versículo de um a nove e segue com uma breve 

meditação, levando a Igreja a refletir sobre a importância do momento da eleição ser 

um momento espiritual, logo após é feita uma oração pelo Presbítero Arlindo José de 

Carvalho Filho. O vice-presidente do Conselho faz instruções à Assembleia onde 

informa que o Reverendo Nilson Cardoso Dutra é candidato indicado pelo Conselho da 

Igreja. Passa-se a chamada dos membros pela secretária de Ata Edvania Menezes 

Nascimento da Silva, que verifica a presença de 80 membros, verificado existir assim 

quórum. O vice-presidente do Conselho convida para compor a mesa o Presbítero 

Romildo Kobbi da Fonseca e solicita que todos os presbíteros sentem nos primeiros 

bancos. Passa-se a eleição dos escrutinadores onde são indicados os seguintes 

membros: irmãs Priscila Quaresma Vargas de Souza e Jussara Maria Mendes Rangel 

para apuração manual, para entrega e conferência das cédulas os irmãos Guilherme 

Leal de Carvalho Goston, diácono Gilberto Antônio Teixeira e Ana Alice de Morais 

Nascimento. O responsável pela apuração eletrônica é o diácono Rodrigo Inácio de 

Oliveira. Passa-se a eleição em seu 1º escrutínio, onde é reeleito o Reverendo Nilson 

com 69 votos. O Presbítero Amilton Lopes Monteiro faz uma oração de gratidão ao 

nosso Deus. Entoa-se o hino “Renovação” do Hinário Novo Cântico nº 299, em 

seguida é feita uma oração pelo Presbítero Roman Souto Martinez e a oração do “Pai 

Nosso”, às onze horas e trinta e oito minutos encerra-se a Assembleia. Para constar, eu 

Edvania Menezes Nascimento da Silva dato e assino a presente Ata. Rio de Janeiro 23 

de setembro de 2018.” b) O Conselho marca para o dia 07/11, às 19h30, a reunião do 

Conselho para Eleição do Conselho e Nomeações para o Ano Eclesiástico de 2019; c) O 

Conselho marca para o dia 25/11 como data limite para entrega de relatórios de 

Sociedades Internas, Departamentos internos, Comissões e Conjuntos Musicais, bem 

como define como esta a data limite para Eleições das Diretorias das Sociedades 

                                      
11 Governo Espiritual; 
12 Transcrição Ata Eleição Pastoral: aprovada.                                                                                          04 



 

 

Internas. Registro de Atividades Especiais da Igreja no período entre 26/08 a 

14/10/201813: a) Dia 02/09: Aniversário da UMP, no Culto da Noite, às 18h30; b) 

Registra-se a visita a nossa Igreja do Missionário Rogério Gallo e sua esposa Fabiana 

Gallo, no dia 09 de Setembro, na Escola Bíblica Dominical, às 9h, quando ministraram 

palestra sobre o Campo Missionário onde atuam em Guiné Bissau. O Missionário 

Rogério também pregou a Palavra no Culto da manhã, às 10h30. Foi ainda realizada 

uma oferta voluntária dos membros da Igreja para ajudar no custeio do tratamento de 

saúde do filho dos Missionários Rogério e Fabiana, Guilherme Gallo; c) Dia 23/09 – 

Registra-se a realização de Programa Especial no Culto da Manhã, 10h30, em gratidão a 

Deus pelo Dia Nacional da Escola Dominical, comemorado no 3º Domingos de 

Setembro; d) Dia 30/09 - Aniversário do Conjunto Esperança, no Culto da Noite, às 

18h30. Interrompe-se a reunião privativa do Conselho14, com oração do Rev. Nilson, 

passando a mesma ao Culto Público, para Investidura de Oficias15. Registra-se a 

presença dos Pbs. Eméritos Roman Souto Martinez e Elias Teixeira da Costa e do Pb. 

em Disponibilidade Janir Antônio Teixeira. O Conselho se reúne em Culto público para 

investidura de oficiais, conforme capítulo XII, artigos 26 a 30 dos Princípios de liturgia 

da IPB, combinados com o artigo 83, alínea “d” da CI/IPB, conforme registrado a 

seguir: Inicia-se o Culto com o cântico “Mais de Ti”, dirigido pela equipe de louvor da 

Igreja. É feito o prelúdio ao piano pelo irmão Marcelo Vieira Farias. O Rev. Nilson 

convida a Igreja ao culto lendo o texto em Salmos, capítulo 19, versículos de 1 a 6. O 

Rev. Nilson faz uma oração de adoração ao Senhor. É entoado por toda a Igreja, sob a 

regência do Dc. Jademir Florentino Telles, o Hino 22 do Hinário Novo Cântico com o 

titulo “Os Céus Proclamam”. Faz-se a leitura Bíblica do Salmo, capítulo 19, versículos 

de 07 a 14, de forma responsiva. É realizado um momento de oração de contrição de 

forma silenciosa, sendo o silêncio quebrado pelo Pb. Edmilson, com oração de gratidão 

pelo perdão. É entoado por toda a Igreja o Hino 60 do Hinário Novo Cântico, com o 

nome “Ofertório”, sob a regência do Dc. Jademir. Durante o cântico deste hino é 

realizada o que denominamos “Marcha dos Dízimos”, onde trazemos os dízimos e 

ofertas ao altar do Senhor. Ora o Dc. Roberto Ramos em gratidão e consagração dos 

dízimos e ofertas trazidos. Passa-se ao momento que chamamos de “Saudação da Paz”, 

dirigido pela Equipe de Louvor da Igreja, entoando o cântico “A Paz do Senhor” com 

toda a congregação, momento este em que nos cumprimentamos e acolhemos nossos 

visitantes. A Equipe de Louvor da Igreja dirige mais dois cânticos congregacionais, de 

nomes “Deus do Impossível” e “Não há Deus Maior”. É feita oração de Louvor pela 

jovem Carla Cristina Goulart Farias. Investidura de Oficiais16: Passa-se ao Ato de 

investidura dos oficiais reeleitos na Assembleia Geral Extraordinária do dia 19/08/2018. 

O Rev. Nilson convida os irmãos reeleitos ao Diaconato Dc. José Francisco Ferreira e 

Dc. Itamir da Rocha Correia, bem como convida para que venham à frente todos os 

Presbíteros presentes. Passa-se as instruções. O Rev. Nilson ora pelos Diáconos 

reeleitos. Os Diáconos reeleitos são cumprimentados pelo Rev. Nilson e pelos demais 

Presbíteros presentes. É entoado o hino “Deus quer alguém” pelo Conjunto Esperança. 

Meditação na Palavra 17 : O Rev. Nilson inicia a meditação na Palavra de Deus, 

baseada no texto bíblico de Hebreus 12, de 1 a 3, meditação esta que faz parte da Série 

de Mensagens do mês, com o tema “Reformatar”, hoje com o título de “Deletar”. É 

entoado por toda a Igreja, sob a direção da Equipe de Louvor, o Cântico com o título 

                                      
13 Registro de Atividades da Igreja no período de 26/08 a 14/10/18; 
14 Interrompe-se a Reunião Privativa do Conselho às 18h19; 
15 Reinicia a Reunião às 18h30, passando-se a Reunião em Culto Público para Investidura de Oficiais; 
16 Investidura de Oficiais Reeleitos: Dc. José Francisco e Dc. Itamir; 
17 Meditação na Palavra do Senhor: Hebreus 12:1-3;                                                                                05 



 

 

“Me ajude a melhorar”. Ora o Rev. Nilson e impetra a Bênção Apostólica. Canta-se o 

“Amém Quíntuplo”. É feito o poslúdio pela Equipe de Louvor, entoando o cântico 

“Venha o Teu Reino”, música esta que faz parte da “Cantata Adoradores 2” que está 

sendo preparada pela Equipe de Louvor para o dia 02/12, no Culto da Noite. Encerra-se 

a reunião18 às 20h42 com o término do Culto. E para constar, eu Pb. Marcos André 

Orru da Silva, 2º secretário, lavro, dato e assino a presente Ata________. Rio de 

Janeiro, 14 de Outubro de 2018.-------------------------------------------------------------------
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