
 

IPMG/2017/02 

 

Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 2017 

  

Ao Presbitério de Guanabara 

 

Assunto: Eleição de pastor efetivo 

  

Conforme resolução do Conselho da Igreja Presbiteriana de Maria da 

Graça, registrada na ata de reunião nº 1023, de 07/12/2017, o objetivo da 

presente é fornecer ao PGNB informações sobre o processo eleitoral, realizado 

na igreja, ao longo do ano de 2017. 

Com base no artigo 83, alínea “e” e no artigo 34, alínea “a” da CIPB, o 

Conselho estabeleceu o processo eleitoral em sua reunião de 20/08/2017, 

conforme registro na ata nº 1016, sendo a igreja informada sobre este processo 

através da publicação de Edital de Convocação. 

Segue anexo a ata no 165 da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no 

dia 17/09/2017, ocasião em que o Rev. Josias Rosa Ramos foi eleito como Pastor 

Efetivo, para os próximos dois anos. A AGE acima citada é examinada pelo 

Conselho e considerada como regular, conforme registro na ata nº 1018 de 

14/10/2017. Cumprindo o que preconiza o CAP. IV, Seção 2a, Art.35 da CIPB, o 

Conselho da IPMG, informa que ficou acordado, com o Rev. Josias, o valor de 

seu sustento de 5 salários, acrescido do FAP. 

Em vista do exposto, encaminhamos a matéria ao PGNB, para que este 

tome as providências cabíveis, conforme artigo 88, alínea “h” da CIPB. Sendo 

esse o único objeto desta correspondência, apresentamos nossas cordiais 

saudações. 

 

No amor de Cristo, 

 

___________________________________________________ 

Pb. Roberto Carriello Teixeira – Sec. do Conselho 

 

   

 

Pastor: Rev. Josias 
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ATA NÚMERO CENTO E SESSENTA E CINCO da Assembleia Geral 

Extraordinária da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, sita a Rua Fernando 

Esquerdo, duzentos e oito Maria da Graça – Rio de Janeiro/RJ. Realizada aos 

dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, a fim de 

proceder à eleição, em um único escrutínio, pastor efetivo da igreja para um 

mandato de dois anos, a contar da data de primeiro de janeiro de dois mil e 

dezoito. A convocação se faz conforme o cumprimento da constituição da 

Igreja Presbiteriana do Brasil, no capitulo V, seção segunda, artigo oitenta e 

três, alínea “E” e também no capitulo VII, seção sexta artigo cento e trinta e 

quatro. Para concorrer à eleição pastoral, o conselho em sua reunião resolveu 

apresentar como único candidato o Rev. Josias Rosa Ramos. A assembleia 

tem início às dez horas e trinta e cinco minutos, sob a presidência do pastor 

auxiliar da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça Rev. Rafael Souza Soares. 

Inicia-se a devocional com oração pelo Presb. Ronaldo Leme Louro, leitura 

bíblica de João capitulo dez versículos quatorze a dezoito, breve reflexão pelo 

Rev. Rafael, louvor do cântico Auto Preço e oração pelo Rev. Rafael. É feita a 

chamada dos membros, registra-se quórum com 50 membros presentes. É 

feita a leitura do edital de convocação pelo Rev. Rafael e uma breve explicação 

de como será a assembleia. São chamados como escrutinadores: Bruna 

Rodrigues Coelho Monteiro e Maria José Marques dos Santos. No momento da 

votação é entoado o cântico Tu és Soberano. Após a contagem dos votos é 

eleito com quarenta e nove votos o rev. Josias. Não havendo mais nada a 

tratar, a assembleia encerra-se com oração pelo presb. Roberto Carrielo 

Teixeira  às onze horas e doze minutos. Eu Alessandra Machado Ferreira, a 

tudo presente, assino a presente ata depois de lida e aprovada pela 

assembleia. Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2017.     
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