
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015. 

Ao Presbitério de Guanabara na pessoa de seu  M.D. Presidente Rev. Edson Nascimento. 

 Prezados irmãos. 

                Até o dia 31 de janeiro de 2014 fui pastor da Igreja Presbiteriana de Mutuá. Aproximadamente 

um ano antes enviei carta ao conselho daquela igreja solicitando retirar-me de seu pastorado devido à 

grande dificuldade de continuar pastoreando aquela igreja local em virtude da distância de minha 

residência, já que sou morador do Méier. Nos últimos anos o trânsito complicou-se excessivamente, 

havendo ocasiões que estava levando três horas e meia para chegar à igreja. Fui pastor da IP Mutuá 

durante treze anos e um mês. 

                Justamente devido à distância de minha residência às igrejas do Presbitério Fluminense, pelo 

qual sou jusrisdicionado, não vejo mais possibilidade de aceitar nenhum outro campo naquela região, 

obviamente. 

                Atualmente sou secretário executivo do presbitério com mandato até o final de 2016, mas tem 

sido difícil manter contato com os eventos do concílio, embora cumpra com minhas funções de secretário. 

                Nutro desde minha saída da IP Mutuá uma expectativa de voltar ao PGNB, onde fui ordenado 

em 1994. Moro na área jurisdicionada por este concílio, portanto, estou próximo de suas igrejas. Tenho 

pregado em várias igrejas do concílio recentemente: IP Méier; IP Vieira Fazenda; IP Manguinhos; IP 

Alvorada. Minha esposa Érica também tem sido convidada a pregar em igrejas do PGNB. Hoje, ela é 

membro da IP Méier, onde meu cunhado é diácono e minhas duas sobrinhas são membros. Sou professor 

do Seminário Simonton também. 

                Em conversa recente informal com o Rev. Ely Gonçalves ele mencionou a possibilidade de que 

eu viesse para o PGNB, fazendo paralelo com a recente transferência do Rev. Rômer Cardoso, diretor do 

Seminário Simonton. Desta feita, pedi ao Rev. Ely que fizesse contato com o presidente do presbitério, 

Rev. Edson que, segundo ele, acolheu bem a ideia. 

                Contatei o Rev. Edson por telefone e este me orientou que eu fizesse esta missiva. 

                Hoje me encontro no PFLU, Presbitério Fluminense, na condição apresentada pelo Artigo 37 da 

CI/IPB, cedido como capelão ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e como 

professor no Seminário Simonton. 

                Diante do PGNB informo que já possuo o sustento vindo de minhas atividades pastorais no 

CBMERJ e no STPS. Desse modo não pleiteio nenhum recurso financeiro deste presbitério, nem mesmo 

designação de campo na área do concílio. Meu desejo, se convidado pelo PGNB, é estar à disposição para 

pregar, apresentar estudos, realizar atos pastorais que possam de alguma forma ajudar meus colegas em 

suas igrejas quando solicitado, estar integrado às atividade e rotinas do presbitério,  e permanecer 

designado nos termos do Artigo 37 da CI/IPB. Se, no futuro, eventualmente, consoante à providência de 

Deus, houver campo no âmbito do PGNB, ou trabalho incipiente, ou mesmo a ser aberto, estarei 

disponível para pastorear se designado ou eleito para isso. 

                Agradeço a boa vontade dos irmãos em examinarem meu pleito. 

                Sem mais para o momento, no amor de Cristo, 

                Rev. Cláudio Machado Pombal 

                P.S. Meu atual presbitério reunir-se-á extraordinariamente no próximo dia 26 de setembro de 

2015 para a distribuição de campo para 2016. Minha situação não sofrerá qualquer alteração, em 

princípio. Também não há razão para apressar qualquer decisão do PGNB. De qualquer modo, informo o 

fato aos irmãos; se virem alguma utilidade, aí está. 
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