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IGREJA PRESBITERIANA DO RIACHUELO 
SÍNODO DO RIO DE JANEIRO – PRESBITÉRIO DE GUANABARA 

- IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL -      

Ata de número1 1805 da Reunião do Conselho da Igreja Presbiteriana do Riachuelo, 1 
realizada em 06 de outubro de 2017, em sua sede, situada à Rua Filgueiras Lima, 40/44, 2 
Riachuelo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20950-050, sob a direção do seu presidente, Rev. 3 
Diego Leandro Ferreira iniciada às 19h45m com a presença2 dos seguintes irmãos como 4 
segue: o presidente já mencionado e dos Presbíteros: Celso Sampaio Cunha, Vice-5 

Presidente; Samuel Cunha Sampaio, 1º Secretário; Edmar Andrade Gomes, 2º 6 
Secretário e Marcelo Arcanjo Otaviano. A devocional tem o seu inicio com uma 7 
oração feita pelo presbítero Celso. A seguir na devocional o Rev. Diego faz a leitura 8 
Bíblica nos livros de Mateus 20: 25-28 e Hebreus 13:7, comentando o texto lido. 9 
Terminando o momento devocional ora o Presbítero Marcelo. REGISTROS: (01) - 10 
Atas lidas e Aprovadas3: As Atas 1803 e 1804 são lidas e aprovadas sem observações; 11 
(02) – Carta à Igreja Presbiteriana do Riachuelo4 – Recebe e registra carta do irmão 12 
Paulo Roberto dos Santos Marques solicitando a baixa do rol de membros. O Conselho 13 
concede conforme, artigo 23, alínea” b” da CI/IPB. (03) – O Conselho recebe e registra 14 
os relatórios da tesouraria referentes aos meses de agosto/2017 e setembro/2017.  (04) – 15 
O Conselho recebe e registra a informação da prorrogação do Auxílio Doença do 16 
funcionário Wisnilon Franco Oliveira para 31/12/2017. (05) – O Conselho registra e 17 

aprova a ATA da AGE de 24/09/2017, transcrita abaixo e que trata da eleição 18 
pastoral: Ata da Assembleia Geral Extraordinária5, da Igreja Presbiteriana do 19 
Riachuelo, situada em sua sede à Rua Filgueiras Lima, números 40/44, Riachuelo, Rio 20 
de Janeiro – RJ, CEP 20950-050, realizada no dia vinte e quatro de setembro de dois 21 
mil e dezessete, conforme convocação previamente feita pelo Conselho no púlpito e 22 
publicada nos boletins de números 4807 de dezesseis de julho de mil novecentos e 23 
dezessete, 4813 de vinte e sete de agosto de dois mil e dezessete e 4816 de dezessete de 24 
setembro de dois mil e dezessete, para eleição de um pastor efetivo, para o mandato de 25 
primeiro de janeiro de dois mil e dezoito à trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, 26 
conforme consta o artigo 3 e seus parágrafos 1º e 2º da Constituição da IGREJA 27 
PRESBITERIANA DO BRASIL(CI/IPB). A AGE inicia-se às oito horas e trinta 28 
minutos sob a direção do Presbítero Celso Sampaio Cunha, Vice-Presidente do 29 
Conselho, que instruiu quanto à eleição. A seguir é nomeada a irmã Luizanália Freitas 30 
da Cruz para as anotações iniciais da AGE. Para composição das mesas e assinatura do 31 
livro de presença e distribuição das cédulas, são nomeados os irmãos previamente 32 
convocados: Diáconos Marcelo Almeida Pinto, Rodrigo da Silva Lopes, Cláudio Carlos 33 
Pereira e Sérgio Menezes Du Bocage, os irmãos: Aldenoura França Sampaio Cunha e 34 
Edna Varella Serapião. Dando continuidade a AGE, passou-se a palavra ao Diácono 35 
Eurivan Ribeiro da Cruz, para direção da Reunião de Oração, Prosseguindo é iniciada 36 
a Escola Dominical, sendo divididas as Classes, conforme suas faixas etárias, às 37 
9h00min, com encerramento às 10h00min. Logo após, às 10h15min, inicia-se o Culto 38 
Dominical Matutino, conduzido pelo Presbítero Marcelo Arcanjo Otaviano, o qual 39 
informou que a votação seria encerrada às 10h40min, conforme editais. O culto constou 40 
da seguinte liturgia, a seguir transcrita: "XXV Domingo do Tempo Comum; “Amo o 41 
SENHOR, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas”. Porque inclinou para 42 
mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver.” (Salmo 116.1-2); Acolhida 43 
Pastoral; Prelúdio Instrumental: Hino 32, “Tu És Fiel Senhor”; Convite à Confissão de 44 

                                            
1 Ata de número 1805 de 05 de outubro de 2017 – linha 1 
2 Presentes – Rev. Diego, Celso, Samuel, Edmar e Marcelo – linha 4 
3 Atas lidas e aprovadas – linha 11 
4 Baixa Rol de Membro – Paulo Roberto Santos Marques – linha 12 
5 Ata da AGE Eleição Pastoral – linha 19 
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Pecados; Leitura Bíblica: “Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de 45 
pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da 46 
vossa peregrinação”. (1ª Pedro, 1.17); Oração Silenciosa; Oração Audível: Presb. 47 
Marcelo; Declaração do Perdão: “Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência 48 
à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos, de coração, uns aos 49 
outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de 50 
incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente”. (1ª Pedro, 1.22-51 
23); Saudação da Paz: Equipe de Louvor: Cânticos “Um Som” / “Consagração”; Leitura 52 
Bíblica Alternada: Salmo 145.1-13; Oração de Adoração e Louvor: irmã Fabiana 53 
Patrícia Gonzaga Marques; Intercessão e Gratidão: Presbítero Samuel Cunha Sampaio, 54 
1º Secretário do Conselho ora pelos aniversariantes da semana e por vitórias no trabalho 55 
e a irmã Osair de Farias Macedo, fez uma oração clamando pela vida da irmã Marta 56 
Gomes da Silva que encontra-se hospitalizada; Marcha dos Dízimos e Ofertas: Hino: 57 
H.N.C. 113 – “Achei um bom Amigo”; Oração Diaconal: Diácono Eurivan; Leitura 58 
Bíblica: “Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o SENHOR tem sido generoso para 59 
contigo.” (Atos, 2.46); Participação Musical:  Coral “Reverendo Galdino Moreira”, sob 60 
a regência do irmão Joel Vasconcelos Monteiro - Hino “A Paz do Céu”; Saída das 61 
Crianças (para o Culto Infantil): a irmã Silvania Cunha Sampaio, ora  pelas crianças e 62 
pela irmã Luizanália, que ministrará para elas.  Mensagem: Rev. Thiago Rodrigues 63 
Rocha, que utiliza como texto básico Êxodo 14:15: “Eleitos: Vocação e Missão”, que 64 
encerra sua mensagem fazendo oração pedindo força e testemunho para a Igreja. Leitura 65 
Bíblica: “Que darei ao SENHOR por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o 66 
cálice da salvação e invocarei o nome do SENHOR.” (Salmo 116.12-13); Envio: “Logo, 67 
já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim; e esse viver que, agora, tenho na 68 
carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.” 69 
(Gálatas, 2.20); Bênção Apostólica:  Reverendo Thiago Rodrigues Rocha e Tríplice 70 
Amém."Passa-se a palavra para o Presbítero Celso, o qual informa que o quórum para 71 
a realização da AGE foi atingido com a presença de 78 (setenta e oito) votantes. Assim, 72 
para ser eleito, o candidato deverá obter pelo menos 40 (quarenta) votos. Prosseguindo, 73 
informa o resultado da eleição: Rev. Diego Leandro Ferreira, eleito com 72 (setenta e 74 
dois) votos; Votos em branco: 03 (três) votos; Votos nulos: 03 (três) votos. Ora o 75 
Presbítero Emérito Sósthenes Rodrigues de Freitas, e a Assembleia Geral 76 
Extraordinária, é encerrada às 11h45min com a leitura desta ata, a qual foi aprovada 77 
sem observações. E eu, Eliane de Carvalho Costa, Secretária de Atas da Igreja, a tudo 78 
presente, lavrei e assino a presente ata. Rio de Janeiro, domingo, 24 de setembro de 79 
2017. RESOLUÇÕES: (01) – O Conselho recebe carta da SAF e aprova, solicitando 80 
uma verba de R$ 500,00 para a comemoração de seu aniversário que se dará em 81 
22/10/2017.  (02) – O Conselho resolve e aprova levantamento de preço para orçamento 82 
de transporte dos adolescentes ao acampamento no Sitio Girassol em Macaé, que 83 
acontecerá nos dias 17 a 20/11/2017. (03) – O Conselho resolve e aprova marcar AGE 84 
para reforma6 de estatuto da IPB, em 26/11/2017. (04) - O Conselho resolve transferir a 85 
Ceia do dia 19/11/2017 (noite) para o dia 26/11/2017 a noite.  Nada mais havendo a 86 
tratar a reunião encerra-se7 às 22h45m com uma oração feita pelo presbítero Samuel. Eu 87 
Presbítero Edmar Andrade Gomes, segundo secretário, a tudo presente, lavrei e assino a 88 
presente ata. Rio de Janeiro, 06 de outubro de 89 
2017________________________________----------------------------------------------------90 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91 

                                            
6AGE 26/11/2017 – Reforma do Estatuto da IPR – linha 85  
7 Término da reunião – linha 87 


