
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2021. 
 

 

 

Do: Conselho da Igreja Presbiteriana do Méier 

Ao: Ilmo. Sr. Presidente do Presbitério de Guanabara  

Presb. Paulo Sérgio Storck e demais conciliares  

 

 

 

  Assunto: APRESENTAÇÃO DE ASPIRANTE AO MINISTÉRIO 

 

 

 

  Prezados irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor 

Jesus Cristo sejam com todos! 

 

  O Conselho da Igreja Presbiteriana do Méier solicita ao Presbitério de 

Guanabara quando da sua 70ª RO, que dê provisão aos passos constitucionais para o 

processo de candidatura do irmão seminarista LUISÂNGELO JESUS RODRIGUES. O 

referido irmão é membro da Igreja do Méier tendo cumprido o período de um ano como 

aspirante ao Sagrado Ministério junto ao Conselho da Igreja e foi acompanhado pelo Rev. 

Ivo César Silva Mozart, pastor efetivo da IPM. 

   

  Informamos que o aspirante foi qualificado pelo Seminário Teológico 

Presbiteriano Simonton para dar continuidade aos seus estudos teológicos para este ano de 

2021, quando cursará o 2º ano. 

 

  Sem mais para o momento, rogamos as bênçãos de Deus sobre os irmãos. 

 

 
_________________________________________________ 

Pb. Adriano Lima da Silva 

1º Secretário do Conselho 

IGREJA PRESBITERIANA DO MÉIER 
(Organizada em 12.08.1964) 

Rua Dr. Pache de Faria, 58 

Méier - CEP 20.710-020 
Tels.: (021) 2501-5450  

E-mail: ipmeier.rj@gmail.com 

 

“A minha casa será chamada Casa de Oração.” 

 (Mateus 21:13)  

 

 

 

 

 

 



 

  

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2020. 
 

 

Ao Egrégio 

Presbitério de Guanabara - PGNB 

 

Assunto: Relatório de tutor referente ao aspirante Luisângelo Jesus Rodrigues 

 

“Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho 

de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério”. II Timóteo 4.5 

 

Caros irmãos, 

Que as bênçãos do Deus Eterno sejam sobre vocês! 

 O Conselho da Igreja Presbiteriana do Méier me concedeu a 

responsabilidade e a honra de acompanhar como tutor no decorrer de 2020, o 

irmão LUISÂNGELO JESUS RODRIGUES na qualidade de aspirante ao 

sagrado ministério da Palavra e dos sacramentos. O referido aspirante é 

membro da IPB Méier desde 16 de junho de 2002 (conforme ata 444 em 

anexo) e foi examinado e aprovado pelo Conselho local para o aspirantado ao 

ofício de Ministro da Palavra de Deus no dia 11 de janeiro de 2020 (conforme 

ata 691 em anexo). 

 Durante o período em que a vocação do Luisângelo foi avaliada pelo 

Conselho, verificou-se que o aspirante correspondeu satisfatoriamente as 

tarefas e responsabilidades a ele oferecidas. Dentre as atividades relacionadas 

a sua vocação ministerial, Luisângelo se destacou para a glória de Cristo 

ministrando a Palavra de Deus nos cultos dominicais da IPM (on-line) e 

auxiliando na liderança dos Pequenos Grupos. Também realizou 

aconselhamentos a alguns irmãos da nossa igreja. Desde o ano de 2017, 

Luisângelo integra a equipe de docentes da EBD IPM e pelo terceiro ano 

consecutivo preside a Junta diaconal local. 

  Seguindo as orientações deste tutor, o aspirante realizou a leitura de 

obras relacionadas ao aspecto vocacional. 

 No ano passado, este nosso irmão iniciou o curso de teologia no 

Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton, 

concluindo o ano letivo com um ótimo grau de aproveitamento acadêmico 

(conforme boletim anexo). Neste ano, já devidamente matriculado, dará 

continuidade aos seus estudos teológicos no segundo ano do curso. 

 

No amor de Cristo Jesus, 

 

 

Reverendo Ivo César Silva Mozart 














