
 
 

 
 

 
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2022 
 
 

“Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu 
pasto; homens sois, mas eu sou o vosso Deus, 
diz o SENHOR Deus.”      Ez 34: 31 
       

 
Ao Presbitério de Guanabara (PGNB) 
 
 
Saudações em Cristo Jesus. 
 
A finalidade do presente documento é informar aos queridos irmãos que o Reverendo André 
Luis Barros Monteiro foi reeleito Pastor efetivo da Igreja Presbiteriana Mananciais em 
Assembleia realizada no dia dez de julho do presente ano, no templo da IP Mananciais, 
conforme consta na Ata que segue transcrita “Ata no 0006 da Igreja Presbiteriana Mananciais1. 
Aos dez dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e seis minutos, de acordo 
com o que preceitua o capítulo VII – seção 2ª – artigo 111 da Constituição da Igreja 
Presbiteriana do Brasil2, reúnem-se os membros comungantes da Igreja Presbiteriana 
Mananciais em Assembleia Geral Extraordinária previamente convocada pelo Conselho da 
referida Igreja, que está situada à Rua João Lopes Braga, nº 90 – Merck – Jacarepaguá, no 
Município do Rio de Janeiro. Esta Assembleia é para eleição de Pastor Efetivo3, de acordo 
com o capítulo VII – seção 2ª – artigo 110 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
para um período de 5 (cinco) anos. Sob a direção do Presbítero Marcus Antonio Ventura4 
(vice-presidente do Conselho da IP Mananciais) de conformidade com o capítulo II - artigo 10 
- parágrafo único da CI/IPB, devido à ausência do Pastor efetivo da Igreja5, Rev. André Luis 
Barros Monteiro, conforme sua própria decisão em não estar presente a esta Assembleia, 
inicia-se a reunião com uma devocional6 conduzida pelo Presbítero Marcus Antonio, que faz a 
leitura bíblica no livro de Eclesiastes – capítulo 4 – versículo 12, seguida de uma breve 
exposição sobre os textos lidos e, a seguir faz uma oração. A seguir, o presbítero Paulo Roberto 
Silva de Carvalho ora em favor da vida e ministério do Pastor André Monteiro e, também, por 
sua família. Logo após, a Assembleia é instruída7 a respeito da eleição pelo dirigente, quando 
é lido o edital de convocação para eleição pastoral. Em continuidade, a irmã Ingrid Fortunato 
Neves Cobuci é indicada pelo presbítero Paulo Roberto para ser a Secretária de Atas da Igreja 
Presbiteriana Mananciais durante este ano 2022, sendo apoiada e eleita pela Assembleia. 
Passa-se, então, à chamada dos membros presentes feita pela Secretária de Atas, verificando-
se a existência do quórum8 necessário para validação da eleição pastoral contando-se 54 
(cinquenta e quatro) assinaturas de um total de 98 (noventa e oito) membros comungantes, 
estando ausentes à Assembleia 44 (quarenta e quatro) irmãos. Em seguida são convidados a 
escrutinadores os irmãos9: Diácono Douglas Diniz da Silva, Giovanna de Sousa Batista 
Serzedello e Mariana Dutra Barbosa. Procede-se a eleição em escrutínio único e secreto. 
Recolhidos e computados os votos, verifica-se a eleição10 do Reverendo André Luis Barros 

 
 



 
 

 
 

Monteiro com 54 (cinquenta e quatro) votos. Prosseguindo, a pedido do dirigente, a Assembleia 
fica 2 (dois) minutos em oração silenciosa pelo ministério e família do Reverendo André 
Monteiro. Ato contínuo, é lida a Ata pela secretária11, sendo aprovada pela Assembleia sem 
emendas. Encerra-se12 esta Assembleia às 09h57min com uma oração feita pelo Pb.(em 
disponibilidade) Albert Barbosa de Souza. Eu, Ingrid Fortunato Neves Cobuci, a tudo presente, 
lavro a presente Ata que, por ser verdade, dato e assino. Rio de Janeiro, 10 de julho de 2022.” 
para um mandato de 05 (cinco) anos a começar no próximo dia primeiro de janeiro de dois mil 
e vinte três, de acordo com o que consta no item “B” do Edital de Convocação para a AGE, que 
foi publicado em vinte e três de maio do corrente ano.  

 
 
Fraternalmente, 
Em Cristo Jesus, 
 
 
___________________________________ 
Presbítero Paulo Roberto Silva de Carvalho 
Secretário do Conselho da IP Mananciais 
 


