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PGNB/SE-2020/04 

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2020. 

Ao Conselho da Igreja: 

IP Maracanã 

Assunto: Encaminhamento de documento enviado ao PGNB por membro da Igreja 

Irmãos, 

Graça e Paz  

No dia 21 de agosto de 2020, a CE/PGNB recebeu um documento enviado pela irmã 
Amanda Coelho Assis, que tem como assunto: “Denúncia ao Presbitério de 
Guanabara”. 

Considerando: 

a. A natureza grave do documento; 
b. Os artigos 19 e 42 do Código de Disciplina da IPB, transcritos a seguir:  

Art.19 – “Compete ao Conselho processar e julgar originariamente, membros e 
oficiais da igreja.”; 
Art.42 – “As faltas serão levadas ao conhecimento dos concílios ou tribunais por: 
a) queixa, que é a comunicação feita pelo ofendido; b) denúncia, que é a 
comunicação feita por qualquer outra pessoa. § 1º. Qualquer membro de igreja 
em plena comunhão ou ministro pode apresentar queixa ou denúncia perante o 
Conselho; os ministros e os conselhos perante os presbitérios; estes, perante o 
Sínodo e este perante o Supremo Concílio. § 2º. Toda queixa ou denúncia deverá 
ser feita por escrito.” 

A CE/PGNB decidiu: 

a. Não receber o documento por ser oriundo de um membro da IP Maracanã e não 
do Conselho daquela Igreja; 
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b. Encaminhar o documento ao Conselho da citada Igreja, para que este tome 
conhecimento e as providências que o assunto requer (doc. Anexo pag.3-5), e 
retorne à CE/PGNB pela via correta; 

c. Comunicar a irmã remetente a razão desta CE não tratar o assunto em questão; 

Sem mais para o momento, despeço-me fraternalmente. 

Em Cristo 

 
  

 

Rev. Raphael Farves 
Sec. Executivo PGNB 

 
 



AO PRESBITÉRIO DE 
GUANABARA / CE/PGNB 

 

Ref.:Denúncia ao Presbitério de 
Guanabara  

    Escrevo aos Senhores, tendo em 
vista que no ano passado enviei esta 
mesma carta ao Conselho da Igreja 
Maracanã e infelizmente até hoje não 
obtive retorno algum e nem sequer uma 
breve resposta.  

Solicitei o meu desligamento ao 
Conselho, e não tive resposta, relatei o 
que estava acontecendo na minha vida 
matrimonial e simplesmente o 
Conselho foi omisso. 

Sendo assim; recorro ao 
PRESBITÉRIO na certeza de que Deus 
os conduzirá na melhor decisão. 

 

Amanda Coelho Assis, brasileira, 
divorciada, técnica de enfermagem,  

inscrita no RG: 11817074-5 SSP-RJ residente e domiciliada na Estrada do 
Capenha,  

907, casa 52, Rio de Janeiro/RJ, - CEP: 22.743-041, venho por meio desta  

comunicar o meu desligamento do rol de membros desta Igreja, pelos fatos e  

fundamentos a seguir expostos.  

Informo que as razões que me 
conduziram a tal decisão são 
de cunho pessoal  

e merecem conhecimento.  

Fui casada com Alexander Assis de Oliveira por 10 (dez) anos. No ano de 2012  

nos separamos de fato, tendo sido o divórcio oficializado através de sentença no  



início de 2015. Em outubro do mesmo ano, nos reaproximarmos novamente e  

decidimos em dezembro de 2016, celebrarmos com festa a nossa reconciliação.  

Insta salientar que, apesar de termos feito uma cerimônia religiosa onde  

renovamos nossos votos, ainda continuávamos divorciados legalmente.  

Dois anos e meio se passaram e infelizmente nos separamos novamente. No  

dia 10.06.19 houve a separação de fato, onde por vontade própria, Alex preferiu sair  

de casa. Tentamos terapia, aconselhamentos, mas não tivemos êxito. Eu 
Insistia  

sempre em dizer que tentar esse tipo de abordagem estando separados, distantes, ágina 1 de 2  

não havia muito fundamento pois não estávamos alcançando o objetivo desejado,  
pelo contrário, cada vez nos distanciando mais e mais.  

Então, diante de tantas tentativas frustradas de reconciliação, não vi outra  

alternativa senão interromper a terapia e seguir com a minha vida e com as minhas  

filhas.  

O casamento foi instituído por Deus e reconhecida sua indissolubilidade  

através das Escrituras Sagradas em Mateus 19: 7-9 e Marcos 10: 2-12, o qual  

somente o adultério e a deserção irremediável são causas bíblicas reconhecidas pela  

Igreja como justificativas para o divórcio.  

Na situação por mim narrada, era de inteira responsabilidade do respeitável  

Conselho desta Igreja, cuidar e certificar-se de que seus membros estivessem em  

plena consonância com os ensinamentos bíblicos e com o Código de Disciplina da  

Igreja Presbiteriana do Brasil, o que de certo não ocorreu, visto que por dois anos e  



meio, mesmo estando divorciado perante as leis brasileiras, o Rev. Alexander continuou 
exercendo o pastorado de forma efetiva.  

Sendo assim, com estima e seriedade cristã, ratifico meu pedido de  

desligamento do rol de membros da Igreja Presbiteriana Maracanã,         
acrescentando como forma direta uma denúncia ao Presbitério de         
Guanabara.  

Graça e paz.  

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 
2019.  

___________________________________  

Amanda Coelho Assis ágina 2 de 2  
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Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2020 

 

Do Conselho da Igreja Presbiteriana Maracanã 

Para CE do PGNB 

Assunto: Carta da irmã Amanda Coelho Assis 

Aos prezados componentes da CE do PGNB, visto que a irmã Amanda Coelho Assis cita uma denúncia a este 

conselho, entretanto, tal fato nunca existiu. 

O único fato próximo do relatado, deu-se através do envio por mensagem de whatsapp ao presbítero Fabrício 

Xavier, de um documento diferente deste, apresentado à comissão executiva, onde não continha qualquer denúncia. 

Cabe ressaltar que o arquivo enviado a este Conselho não foi levado em consideração, pois conforme ata de reunião 

do dia 14 de setembro de 2020, a denunciante pediu que o mesmo não fosse apreciado, dias após o seu envio para o 

presbítero. 

A alegação de que havia uma denúncia, não condiz com a verdade dos fatos, pois esse conselho jamais recebeu tal 

denúncia. 

Na tratativa agora a presente, este conselho tratou da seguinte maneira: 

Seguindo a indicação do artigo 43 do Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, que diz: “Os concílios 

devem, antes de iniciar qualquer processo, empregar esforços para corrigir as faltas por meios suasórios.” Convocou 

no dia 14 de setembro de 2020, às 10h, Amanda Coelho Assis para tratar de todos os meios necessários para dirimir 

a questão em tela, entretanto, apesar dos nossos esforços, isso não foi possível.  

No que se refere ao trato deste conselho ao acompanhamento da reclamante, conforme relata em denúncia: 

“solicitei o meu desligamento ao conselho, e não tive resposta, relatei o que estava acontecendo na minha vida 

matrimonial e simplesmente o conselho foi omisso.” O conselho acompanhou o casal em todo o processo de 

separação, sabendo que o mesmo estava também sendo assistido por um pastor do Igreja Presbiteriana do Brasil, 

terapeuta e psiquiatra, além de termos tido uma conversa com a denunciante.  

O conselho sentiu-se constrangido, no trato do relacionamento da denunciante, com o fato ocorrido na reunião do 

dia 14 de setembro de 2020 em que a reunião foi gravada sem o conhecimento do conselho e que só foi descoberto 

ao final da reunião por nós, conforme relatado na ata enviada a esta comissão. 

Diante desses fatos, o conselho resolveu tratar todas as conversas com a denunciante sempre de forma oficial e 

escrita. 

No que tange a denúncia sobre o pastor Alexander Assis, este conselho é incompetente para tratar a questão e 

devolve à comissão executiva. 

Sem mais, despeço-me em Cristo. 

_________________________________ 

Marcio são Luiz de Santana 

Secretário do Conselho 

  


