




Ata nº 825  da reunião do Conselho da Igreja Presbiteriana do Grajaú, com sede 1

na Rua Farias Brito, 34, bairro Grajaú, neste município e estado do Rio de Janeiro-
RJ, ocorrida no dia 11 de outubro de 2022, de forma remota, através do aplicativo 
“Google Meet”. A reunião foi presidida pelo Pastor Efetivo da Igreja Rev. Alex 
Barbosa Vieira. Estavam presentes os Presbíteros Ananias Edson Carvalho, 
Carlos José da Rosa, Fabio Brasil Carvalho da Fonseca, Gustavo Alves de Souza, 
Rodney da Silva Gomes, Samuel Lopes Moreira e Wellington Barros Soares . 2

Ausente o Presb. Carlos José da Rosa  por dificuldades pessoais. A reunião teve 3

início às 20h08min, com oração pelo Presb. Wellington. I. ASSUNTOS 
INTERNOS: 1) Ata anterior: Lida e aprovada a ata 824 . 2) Eleição pastoral: a) 4

Registra-se  resposta do PGNB sobre consulta feita a este Concílio sobre a 5

possibilidade de um pastor não membro do PGNB ser acolhido como pastor do 
mesmo Concílio, uma vez eleito na IPG, em particular no que se refere ao Rev. 
Edson Campos que, após ser convidado, aceitou concorrer ao pastorado da 
Igreja. Segue a resposta: "Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2022. Ao Conselho 
da IP Grajaú Assunto: Resposta do PGNB a consulta. Irmãos, Graça e Paz da 
parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Em resposta à consulta desta 
amada Igreja, o PGNB em sua 3a Reunião Extraordinária, 09/09/2022, decidiu 
julgar conveniente a recepção do Rev. Edson Campos, caso o Ministro seja eleito 
para o pastorado da IP Grajaú. Sem mais para o momento, despeço-me 
fraternalmente, rogando as bênçãos do Senhor sobre os irmãos. Fraternalmente, 
Em Cristo, Rev. Raphael Gonçalves Farves, Secretário Executivo CE/PGNB.” b) 
Registra-se que o Rev. Hélio Gomes Paulo declinou  de concorrer à eleição em 6

nossa igreja, no último dia 15/09/2022, em reunião on-line com os presbíteros da 
Igreja; c) Conselho recebe e homologa a Ata da AGE no. 124 de 25/09/2022 que 
elegeu o Rev. Edson Campos como pastor efetivo da IPG . Outrossim remete a 7

questão ao segundo secretário do Conselho para comunicar ao PGNB a eleição 
do Rev. Edson Campos a fim de se dar prosseguimento aos trâmites necessários 
à transferência do Rev. Edson para o PGNB. A seguir, transcreve-se a ata da 
assembleia: ATA Nº 124 - Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de 2022, 
devidamente convocada pelo púlpito, reúne-se, em sua sede, à Rua Farias Brito, 
30, nesta cidade, a Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana do Grajaú, em 
caráter extraordinário, para eleição de Pastor Efetivo, por um período de 2 anos, a 
começar em 01 de janeiro de 2023. Havendo quorum, com a presença de 95 
membros em plena comunhão, que assinaram o livro de presença, inicia-se a 
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Assembleia às 11h40m. Na ausência do Rev. Alex Barbosa Vieira, Pastor Efetivo 
da Igreja, que se encontra em período de férias, o Vice-Presidente do Conselho, 
Presb. Wellington Barros Soares assume a presidência e declara aberta a 
assembleia pedindo a presença de Deus em oração feita pelo irmão Evaristo 
Venâncio de Oliveira. A seguir, expõe os motivos da reunião, prestando os 
esclarecimentos que se fazem necessários e declarando que o Rev. Edson 
Campos foi indicado por membro da igreja e convidado pelo Conselho para 
concorrer ao pastorado de nossa Igreja, mas deixando claro que qualquer Ministro 
Presbiteriano, em plena comunhão com a Igreja e que esteja em atividade, pode 
ser votado. É designada a seguinte comissão escrutinadora: Lucy Cláudia Alves 
Ferreira Matsuda Guerra, Paolla Teodoro Lopes, Presb. Fábio Brasil Carvalho da 
Fonseca e Robson Bertolossi. Apurados os votos constatou-se o seguinte 
resultado: eleito por 82 votos o Rev. Edson Campos e osdemais votos assim 
distribuídos: 11 votos para o Rev. Hélio Gomes Paulo; 01 voto para o Rev. Alex 
Barbosa e 01 voto em branco. O Presidente convida o Presb. Gustavo Alves de 
Souza para que eleve a Deus uma oração em gratidão pelo bom andamento da 
eleição. Nada mais havendo a tratar é lida e aprovada a presente ata encerrando-
se a reunião às 12h20m. E eu, secretária de Atas da Assembléia, que a tudo 
assisti, lavro a presente ata que dato e assino. Rio de Janeiro, 25 de setembro de 
2022. Sueli Fernandes Pereira Gomes. 3) Tesouraria:  Conselho nomeia o irmão 8

Gilson Passos Bezerra da Silva como tesoureiro da Igreja para o restante do 
corrente ano. Enquanto permanecer como tesoureiro, o Conselho aprova uma 
ajuda de R$1200,00 (Mil e duzentos reais) mensais para o irmão Gilson que será 
paga como ajuda a membro. Conselho nomeia comissão para apoio à tesouraria 
com a finalidade precípua de ajudar a elaborar documentos para levar à Comissão 
de Exame de Contas a fim de dar subsídios à apresentação do relatório financeiro 
da Igreja na AGO. A comissão será formada pelos seguintes membros: Presb. 
Fabio, Ione América Celestino, Hanenna Oliveira da Silva, Helena Mirian dos 
Santos Lacerda Goldfeld  e Cristine França Lopes Silva. 4) Baixa no Rol de 
Membros:  Conselho baixa do rol de membros comungantes os seguintes irmãos: 9

i) Por demissão a pedido: Nathalia Andrade Gomes; ii) por transferência para a 
IP Thomás Coelho: Thais Magela Leandro e Beatriz Lopes de Abreu Vieira da 
Silva; iii) por falecimento: a) Georgeta de Souza Neves, falecida em 10/09/2022. 
Georgeta foi membro fundadora de nossa Igreja e participante assídua de nossa 
Igreja enquanto a saúde lhe permitiu; b) Sydney da Silva Gomes: falecido em 
23/09/2022. O irmão Sydney exerceu o diaconato em nossa Igreja de maio/1996 a 
maio/2006. 5) Solicitação de transferência: Conselho recebe solicitação de carta 
de transferência da irmã Marilda Ramanauskas para Igreja Missionária Evangélica 
Maranata da Praça Seca. Conselho concede a transferência e remete ao 2º 
secretário para as providências necessárias. 6) Obras complementares no 
apartamento da Igreja:  Para a adequação da moradia da Igreja aos novos 10
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moradores, Rev. Edson Campos e sua esposa, Conselho autoriza a reforma do 
armário embutido do quarto principal (suíte). Também aprova a reconstrução do 
armário embaixo da pia da cozinha que foi retirado durante as obras. Conselho 
remete à Administração da Igreja para procurar orçamentos. 7) Apresentação do 
CSF em Nova Friburgo: Conselho recebe solicitação do Coral Sergio Freitas 
através de seu presidente, Evaristo Venâncio de Oliveira, para que o Coral se 
apresente na Igreja Presbiteriana de Olaria, em Nova Friburgo, no domingo 
23/10/2022, no culto matutino . Conselho aprova. Não havendo mais nada para 11

ser tratado, encerra-se a presente reunião às 21h46min, com oração pelo 
presbítero Ananias . Eu, Rodney da Silva Gomes, primeiro secretário do 12

Conselho, que a tudo assisti, lavro a presente ata, que dato e assino. Rio de 
Janeiro-RJ, 11 de outubro de 2022.                                                                             
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