
     Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2021 

Ao estimado Presbitério de Guanabara 

Assunto: Solicitação de anistia 

Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo! 

Primeiramente, gostaria de agradecer a todo apoio que este presbitério, ao qual eu 

considero uma grande bênção de Deus em minha vida, sempre remeteu aos seus 

ministros, dentre os quais eu faço parte. Louvo ao Senhor por toda dedicação e cuidado 

com os seus pastores e seminaristas, bem como com as igrejas vinculadas a esse 

presbitério, cumprindo assim a nobre missão que lhe foi dada por Deus. 

Com relação ao assunto da carta, considerando: 

1) Que entre os anos de 2014 e 2018 eu e minha família fizemos uso do imóvel 

pertencente ao presbitério, situado à Avenida Dom Hélder Câmara, 8985, casa 

56/301; 

2) Que antes e durante este período não houve, em nenhum momento, qualquer 

conversa que indicasse que ao sair do imóvel eu teria que arcar com as despesas 

de reforma/pintura; 

3) Que há uma dívida em relação ao meu nome com o presbitério referente a 

adiantamentos para reformas no apto; 

4) Que esta dívida foi imposta pelo concílio sem que houvesse tratativas pessoais 

para sanar o problema diretamente comigo; 

5) Que durante o ano de 2020 fomos acometidos por uma pandemia que prejudicou 

o andamento da vida de muitas pessoas, incluindo a minha, em termos 

financeiros; 

6) Que não me encontro em condições financeiras de arcar com o pagamento desta 

dívida; 

7) Que estou envolvido com um processo de plantação de igrejas no qual ainda não 

há estabilidade financeira; 

8) Que o presbitério zela e cuida de seus ministros, segundo espírito cristão; 

9) Que tal valor, apesar de não ser alto para o presbitério, se torna um fardo para 

seu ministro;  

10) Que fazemos parte da mesma família cristã, na qual o respeito, amor e perdão, 

bem como a generosidade e a misericórdia são valores aos quais as Escrituras 

nos ensinam a praticar. 

Solicito que: 

a) Seja anistiada a dívida colocada em meu nome que consta do valor de R$ 

2.062,70. 

Sem mais para o momento, agradeço pela atenção e pelo carinho, certos de que o 

espírito e o amor cristão guiarão a decisão dos irmãos.  

Que Deus abençoe o nosso presbitério e a nossa união. 

 

Rev. Rafael de Souza Soares   


