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Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2021 

 

 

Ao Presbitério de Guanabara 

 

 

Assunto: Eleição pastoral 

 

 

Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo! 

Comunicamos a este concílio que no dia 1º de novembro de 2020, foi realizada a 

Assembleia Geral Extraordinária, com o objetivo de eleger um pastor efetivo, por um 

período de três anos – de 2021 a 2023 – para nossa igreja, conforme preceitua o Artigo 110 

da CI/IPB. 

 

 Encaminhamos anexa a esta correspondência, a Ata da referida Assembleia para 

apreciação e aprovação, na qual foi eleito o Rev. Anderson do Nascimento Marné. 

Comprovada a regularidade da eleição, esperamos as providências deste concílio, para 

o cumprimento dos Artigos 34, itens “a” e “b” da CI/IPB. 

 

 O Rev. Anderson tem sido um grande companheiro da nossa igreja desde o tempo 

de seminarista, tendo pregado a Palavra diversas vezes em nossa igreja e estado mais 

próximo ainda nos últimos anos, em especial em 2020, quando, ao ser ordenado pastor 

presbiteriano, se tornou o candidato do conselho para a eleição realizada, mencionada 

acima. 

 

 Desde o começo do processo de sucessão pastoral, iniciado em 2019 com o término 

do mandato do Rev. Josias Rosa Ramos e sua declaração de que não pretendia ser 

candidato novamente a pastor efetivo em Maria da Graça, o conselho da igreja - 

presbíteros e pastores - esteve em oração e busca pela vontade do Senhor, no sentido de 

ouvir dEle o nome do Seu escolhido para ser o pastor da igreja. 

 

 Neste intervalo de tempo, estivemos em contato com diversos pastores, a começar 

pelos membros do nosso presbitério, chegando a realizar assembleia geral extraordinária 

no ano de 2019 para eleição de pastor efetivo tendo como candidato do conselho um 

pastor deste concílio; porém, este não fora eleito, pela vontade de Deus, expressada 

através dos votos dos irmãos membros da igreja. 

 

 Sendo assim, solicitamos ao presbitério em sua última reunião ordinária, em 2019, a 

designação de um pastor efetivo para o ano de 2020, tendo sido enviado para a nossa 

igreja novamente o Rev. Josias, dando continuidade ao excelente e profícuo trabalho já 

realizado em nossa igreja. Com isso, o conselho continuou em oração até chegar ao 

nome do Rev. Anderson como candidato do conselho para a eleição pastoral do ano de 

2020. 
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 Gostaríamos de destacar que a eleição do Rev. Anderson, em primeiro escrutínio, 

tendo recebido mais de 75% dos votos dos irmãos presentes na eleição, foi recebida com 

muita alegria pelo conselho e por toda a igreja de Maria da Graça, reconhecendo que, 

mais uma vez, o Senhor manifestou Sua vontade para a nossa comunidade, através dos 

votos dos membros da Sua igreja. 

 

 Por fim, não poderíamos nos olvidar de agradecer o apoio, carinho e cuidado deste 

presbitério e também, em especial, do nosso querido irmão Rev. Josias Rosa Ramos, que, 

mui prontamente, como servo do Senhor que é, atendeu todas as demandas do 

presbitério nas suas duas designações – R.O. de 2016 e R.O. de 2019 – sendo um pastor 

muito presente, ativo e amado no nosso meio - ele e sua esposa, Dóris Gripp Barros de 

Ramos. 

 

 Assim, na esperança de decisão favorável dos irmãos, agradecemos e rogamos as 

mais copiosas bênçãos de Deus sobre a vida de cada irmão que compõe o nosso concílio 

e sobre esta Reunião Ordinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Presbítero Ronaldo Leme Louro 

2º Secretário do Conselho 

Igreja Presbiteriana de Maria da Graça 



 

IGREJA PRESBITERIANA DE MARIA DA GRAÇA 

 

 
Organizada em 17 de novembro de 1946 

Rua Fernando Esquerdo, 208 

Maria da Graça – Rio de Janeiro/RJ 

www.ipmariadagraca.com.br 

   

Doc 001/2021 
 

  

ATA NÚMERO CENTO E SETENTA E QUATRO (174) da Assembleia Geral Extraordinária da 

Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, sita na rua Fernando Esquerdo, 208, realizada no 

dia primeiro de novembro de dois mil e vinte, em segunda convocação, de acordo com 

o estatuto da igreja. A assembleia inicia-se às dez horas e cinquenta e cinco minutos, sob 

a presidência do pastor da igreja, Rev. Josias Rosa Ramos, com a leitura de texto bíblico 

em Mateus 16:13-18, seguida de breve reflexão. Posteriormente, dá instruções do 

funcionamento da reunião, lendo os artigos 9º, 110º e 112º da CI/IPB. O presidente chama 

a ordem à Assembleia e procede à chamada dos presentes, verifica-se a existência de 31 

membros. Realiza-se a oração por parte do dirigente da assembleia. Em seguida, os 

membros trazem as cédulas até a mesa, onde ocorre a contagem e apuração dos votos 

pelo presidente, ficando eleito o Rev. Anderson do Nascimento Marné, com 24 votos em 

primeiro escrutínio. O Presb. Ronaldo Leme Louro realiza uma oração de gratidão a Deus 

pelo andamento e resultado da assembleia. Em seguida, o irmão Marcos Moraes da Silva 

propôs o encerramento, havendo aprovação. Não havendo nada mais a tratar, a 

assembleia encerra-se às onze horas e vinte e três minutos, com oração do Pai Nosso, 

leitura e aprovação da ata. Eu, Bruna Rodrigues Coelho Monteiro, secretária a tudo 

presente, assino a presente ata depois de lida e aprovada pela assembleia. Rio de Janeiro, 

01 de novembro de 2020.______________________________________________________________ 
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