ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
Primeira sessão
DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2007, com início às 9h15, no Espaço Esperança da 1ª
IPI de Londrina, av. Celso Garcia Cid, 747, Londrina, PR. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira.
SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev.
Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni
Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb.
Assuero Guerra de Moura, 2º secretário; REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do
Campo: Presb. Moacir Húngaro; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional:
Rev. Paulo Roberto de Farias; Sínodo Minas Gerais: Rev. Galdino Acássio Gomes da Silva;
Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter
Signorini; Sínodo Norte Paulistano: Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; Sínodo Osasco:
Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista:
Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara; Sínodo
Setentrional: Rev. Samuel do Prado; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz.
AUSENTES: Sínodos Nordeste e Rio-São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente
declara abertos os trabalhos da 1ª sessão da 1ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia
Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de
Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos
Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Mário
Ademar Fava, assessor jurídico; Rev. Ricardo José Bento, secretário de Diaconia; Rev. Jonas
Furtado do Nascimento, secretário de Educação Cristã; Rev. Mario Sérgio de Góis, secretario de
Evangelização; Presba. Adiloar Franco Zemuner, secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior;
Rev. Filipo Blancato, diretor da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Luiz Caetano Grecco
Teixeira, secretário geral do CLAI - Brasil; Rev. João Marcos Martins Ribeiro, presidente do
Presbitério de Londrina; Rev. Mathias Quintela de Souza, pastor titular da 1ª IPI de Londrina e
Revs. Gilbean Francis Aguiar Ferraz, Marcelo Galhardo, pastores auxiliares da 1ª IPI de
Londrina; Presbs. Neide Ribeiro de Souza e Sadi Francisco, da 1ª IPI de Londrina; Rev. Juraci
Moraes Cabral, pastor das IPIs de Bandeira do Sul e Pinhal do Campestre; Rev. Marcos
Kopeska Paraízo, pastor da 1ª IPI de Marília; Rev. Gessé Moraes de Araújo, secretário de
Pastoral; Rev. Marco Antônio Barbosa, pastor da 7ª IPI de Londrina. DEVOCIONAL: Dirigida
pelo Rev. Assir Pereira, constando de: oração pelo Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; cântico
do hino “Tua é a Glória” (CTP 489); leitura de Atos dos Apóstolos 9.31 e proclamação da Palavra
pelo presidente; cântico do hino “Tu és Fiel, Senhor” (CTP 63); oração pelo Presb. Moacir

Húngaro; e cântico do hino “Vem, Santo Espírito” (CTP 408). HORÁRIO REGIMENTAL: Foi
aprovado o seguinte horário de trabalho: 1ª sessão, dia 27/04/2007: das 9h00 às 9h30,
devocional; das 9h30 às 10h00, nomeação de comissões de trabalho; das 10h00 às 12h30,
trabalho das comissões; das 12h30 às 13h30, almoço; das 13h30 às 21h00, plenária; 2ª sessão,
dia 28/04/2007: do final da reunião da Associação Bethel até às 17h00, com suspensão para
almoço das 12h00 às 13h30. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Documentos procedentes da
Assembléia Geral: COMEX 001/07 – Comunicando decisão a respeito de Livro de Atas da
Comissão Executiva da Assembléia Geral; COMEX 002/07 – Comunicando decisão a respeito
da utilização dos rendimentos provenientes dos recursos advindos da venda da propriedade
Chácara Bethel; COMEX 003/07 – Comunicando decisão a respeito da reunião ordinária da
Assembléia Geral de 2009 e aprovação de Emenda Constitucional sobre o mandato da próxima
diretoria da Assembléia Geral; COMEX 004/07 – Comunicando decisão a respeito da
contribuição das igrejas locais para a Assembléia Geral; COMEX 005/07 – Comunicando decisão
a respeito de elaboração de declaração da IPI do Brasil a respeito do homossexualismo; COMEX
006/07 – Comunicando decisão a respeito de Manifesto do Presbitério Leste Paulistano contra a
decisão da Assembléia Geral de filiação da IPI do Brasil ao Conselho Mundial de Igrejas;
COMEX 007/07 – Comunicando decisão a respeito da Comissão Especial para Elaboração de
Afirmação de Fé; COMEX 008/07 – Comunicando decisão a respeito de documento da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, encaminhando ações diretas de inconstitucionalidade
contra artigos da Constituição da IPI do Brasil; COMEX 009/07 – Comunicando: a) decisão sobre
orçamento para o biênio 2007-2008; b) decisões sobre relatórios das secretarias, instituições,
associações, comissões e outros departamentos da IPI do Brasil; c) decisão sobre decisões da
Comissão Executiva da Assembléia Geral tomadas nos anos de 2005 e 2006; d) decisão sobre
publicação das leis ordinárias que estão em vigor; e) decisão sobre documento encaminhado
pelo Sínodo Oeste Paulista, solicitando informações da Editora Pendão Real; COMEX 010/07 –
Comunicando decisões a respeito do relatório da Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas;
COMEX 011/07 – Comunicando decisão sobre venda de garagens na rua Amaral Gurgel, 452,
São Paulo, SP; COMEX 012/07 – Comunicando decisão sobre relatório da Fundação Eduardo
Carlos Pereira referente aos anos de 2005 e 2006; COMEX 013/07 – Comunicando decisão a
respeito de documento encaminhado pela Comissão Executiva da Assembléia Geral com
solicitação da Fundação Eduardo Carlos Pereira a respeito de quatro apartamentos da IPI do
Brasil em Londrina, PR; COMEX 014/07 – Comunicando decisão sobre Livro de Atas do Sínodo
Brasil Central; COMEX 015/07 – Comunicando decisão sobre Livro de Atas do Sínodo das Minas
Gerais; COMEX 016/07 – Comunicando decisão sobre Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo;
COMEX 017/07 – Comunicando decisão sobre Livro de Atas do Sínodo Meridional; COMEX
018/07 – Comunicando decisão sobre inadimplência de igrejas locais junto à Tesouraria da IPI

do Brasil; COMEX 019/07 – Comunicando decisão a respeito de intervenção no Sínodo
Setentrional; COMEX 020/07 – Delegando à Comissão Executiva da Assembléia Geral
competência para contratação de empresa de plano de previdência; COMEX 021/07 –
Encaminhando decisão a respeito de Comissão Especial nomeada pela Comissão Executiva da
Assembléia Geral para apuração de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo;
Documentos procedentes dos Sínodos e Departamentos Internos da IPI do Brasil: COMEX
022/07 – Do Sínodo Oeste Paulo, encaminhando pedido de bolsa de estudo para Sofia Dias
Figueira; COMEX 023/07 – Da Secretaria Geral, encaminhando proposta de estabelecimento de
calendário de congressos da IPI do Brasil; COMEX 024/07 – Da representante da IPI do Brasil
junto à Comissão Ecumênica de Combate ao Racismo (CENACORA), solicitando mudança de
representação; COMEX 025/07 – Do assessor jurídico da IPI do Brasil, encaminhando parecer
sobre transferência de igreja de um presbitério a outro e sugerindo o estabelecimento de
regulamentação sobre o assunto; COMEX 026/07 – Do Rev. Ezequiel Luz, representante da IPI
do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá, renunciando ao cargo para o qual foi nomeado pela
Assembléia Geral; COMEX 027/07 - Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando Livro de Atas,
conforme determinação da Assembléia Geral; COMEX 028/07 – Do Sínodo das Minas Gerais,
encaminhando proposta de criação de um cadastro nacional de pastores, licenciados e igrejas;
COMEX 029/07 – Do Sínodo das Minas Gerais, solicitando esclarecimentos sobre inadimplência
de igrejas junto à Assembléia Geral; COMEX 030/07 – Do administrador geral da IPI do Brasil,
solicitando nomeação de assessoria especial de patrimônio; COMEX 031/07 – Do Sínodo
Nordeste, encaminhando estatuto; COMEX 032/07 – Do secretário geral da IPI do Brasil,
encaminhando proposta de oferecimento de serviços por parte da organização Luz para o
Caminho; COMEX 033/07 – Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando pedido do Presbitério
de Votorantim de prorrogação de prazo para cumprimento de determinação da Comissão
Executiva da Assembléia Geral; COMEX 034/07 – Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando
recurso do Presbitério de Votorantim referente a decisão da Comissão Executiva da Assembléia
Geral; COMEX 035/07 – Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando solicitação de que o
recurso do Presbitério de Votorantim seja recusado; COMEX 036/07 – Do Sínodo Sudoeste
Paulista, encaminhando solicitação de organização de Centro de Treinamento Missionário em
Marília, SP; COMEX 037/07 – Do Ministério da Missão, encaminhando relatório de trabalho com
as seguintes propostas: 1) receber renúncia do Rev. Gessé Moraes de Araújo e designar o Rev.
Ézio Martins de Lima para a Secretaria Pastoral; 2) receber declínio do Rev . Hélio Osmar
Fernandes e designar o Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto para a Secretaria da Família; 3)
estabelecimento de agenda de congressos nacionais; 4) revisar o lugar do Acampamento Cristo
é Vida no organograma da IPI do Brasil; 5) estabelecimento de parceria entre a IPI do Brasil e o
Projeto Brasil 21; 6) estabelecimento de parceria entre a IPI do Brasil e o Instituto Jetro; COMEX

038/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando relação de presbitérios que não
enviaram resumos de atas; COMEX 039/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil,
encaminhando relatório sobre prontuários eclesiásticos de ministros da IPI do Brasil; COMEX
040/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando cópia de ata reunião extraordinária
do Sínodo Setentrional dirigida por Comissão de Intervenção nomeada pela Assembléia Geral da
IPI do Brasil; COMEX 041/07 – Do Sínodo Brasil Central, encaminhando livro de atas para
exame pela Comissão Executiva da Assembléia Geral; COMEX 042/07 – Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, encaminhando relatório sobre solicitações de bolsas de estudo; COMEX 043/07
– Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando esclarecimentos sobre educação
continuada de pastores; COMEX 044/07 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando
informações sobre liquidação de débitos junto ao Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy
Sobrinho, de Londrina, PR; COMEX 045/07 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
encaminhando informações a respeito da transformação do patrimônio do Seminário Teológico
Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, de Londrina, PR; COMEX 046/07 – Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, encaminhando informações a respeito de pedidos de bolsas de estudo que foram
atendidos; COMEX 047/07 – Da Tesouraria da IPI do Brasil, encaminhando proposta a respeito
do recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério; COMEX 048/07 – Da Tesouraria
da IPI do Brasil, encaminhando relatório referente aos primeiros meses de 2007; COMEX 049/07
– Da comissão responsável pelas decisões sobre pedidos de parcelamento de pagamento
formulados por igrejas inadimplentes junto à tesouraria da IPI do Brasil, encaminhando critério de
orientação para o seu trabalho; COMEX 050/07 – Do Sínodo Meridional, encaminhando livro de
atas para exame; COMEX 051/07 – Da Associação Evangélica Literária Pendão Real,
encaminhando informações a respeito de publicações; COMEX 052/07 – Da Tesouraria da IPI do
Brasil, encaminhando solicitação de alteração dos valores pagos com despesas de viagem de
automóvel. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES E DISTRIBUIÇAO DE DOCUMENTOS: Comissão
de Papéis e Consultas I: Presbs. Moacir Húngaro e Eleni, e Revs. Silas Silveira e Edson
Alcântara (Documentos: 09, 10, 19, 38, 39, 40 e 50); Comissão de Papéis e Consultas II:
Revs. Galdino, Roberto Viani, Paulo Faria e Samuel do Prado, e Presb. Assuero (Documentos:
14, 15, 16, 17, 27, 31, 41 e 51); Comissão de Papéis e Consultas III: Presbs. Walter e Luiz
Ribeiro, e Revs. Dimas e Ézio (Documentos: 20, 29, 47, 45, 49 e 52); Comissão de Papéis e
Consultas IV: Revs.: Paulo Damião, Clayton e Ezequiel e Presb Moacir Benvindo de Carvalho
(Documentos: 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37). SUSPENSÃO E REINÍCIO DA
SESSÃO: A sessão foi suspensa às 11h15 para o trabalho das comissões, sendo retomada às
15h27, com o cântico “Tua é a glória” (CTP 489) e oração pelo Rev. Paulo Farias. DECISÕES:
Quanto ao Documento COMEX 001/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito
de Livro de Atas da Comissão Executiva da Assembléia Geral), decide: tomar conhecimento de

sua aprovação com as seguintes observações: 1) Que sejam feitas as assinaturas dos membros
da diretoria que não constam no livro e corrigidas as que constam de forma errada (na 9ª ata,
página17, falta a assinatura do Rev. Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; na página 17,
o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira assina como 3º secretário, quando o correto seria 2º
secretário; na página 50, falta a assinatura do Rev. Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente;
na página 90, falta a assinatura do Rev. Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente; na página
122, o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira assina como 3º secretário, quando o correto seria 2º
secretário; na 13ª ata, na página 126, não consta assinatura do secretário ad hoc Presb. Luís
Ribeiro da Silva; na página143, não consta a assinatura do secretário ad hoc Rev. Valdir Mariano
de Souza; na 15ª ata, na página 164, o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira assina como 3º
secretário, quando o correto seria 2º secretário; na 17ª ata, na página 181, não constam
assinaturas dos secretários ad hoc Rev. Ézio Martins de Lima e Rev. Heitor Beranger Júnior; na
19ª ata, na página 262, o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira assina como 3º secretário, quando o
correto seria 2º secretário); 2) na 10ª ata, na página 22 e 40, no doc. 047/05, a data de
recebimento do documento consta como sendo “10/06/2006”, mas deveria ser “10/06/2005”; 3)
Na página 30, linha 05, onde se lê: Chapecó, SP, leia-se: Chapecó, SC; 4) Na 11ª ata, na página
60, linha 11, onde está escrito: “par”, leia-se: “para”; 5) Na página 63, na penúltima linha, onde se
lê: “conserva o sistema doutrinário da estabelecido”, leia-se: “conserva o sistema doutrinário
estabelecido”; 6) na página 83, linha 14, onde se lê: “venda da área de da propriedade”, leia-se:
“venda da área de propriedade”; 7) na página 84, linha 12, foi deixado espaçamento de
parágrafo; 8) na página 85, linha 22, onde se lê: “encaminhando mensagem Sínodo Meridional”,
leia-se: “encaminhando mensagem do Sínodo Meridional”; 9) Na 12ª ata, na página 91, linha 7,
na verificação de presença o Rev. Silas Silveira consta como 2º vice-presidente, quando o
correto seria 1º vice-presidente; 10) Na página 91, na verificação de presença, não consta o Rev.
Adevanir Pereira da Silva, 2º vice-presidente, não se registrando também sua ausência;
entretanto, deixa-se espaço para sua assinatura na página 121; 11) Na 14ª ata, na página 133,
linha 22, onde se lê: “31/23/2006”, leia-se “31/3/2006”; 12) Na 18ª ata, na página 214, doc.
075/05, a transcrição de Estatuto não está formatada em itálico, bem como não foi observado o
padrão das outras atas no que se refere em formatar a expressão “decide-se” em negrito.
Quanto ao Documento COMEX 042/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando
parecer sobre solicitações de bolsas de estudo), decide: Aprovar o relatório segundo o qual
ainda não foi possível atender as seguintes solicitações de bolsas de estudos: da Secretaria de
Diaconia em favor do Rev. Marcos Nunes da Silva; do Sínodo Ocidental, em favor dos Revs.
Valdemar de Souza, Wellington Barbosa de Camargo e Nilson Shoguen Dakusaku; do Sínodo
Norte Paulistano, em favor de Adriana de Souza, Leandro de Proença Lopes e Rev. Ricardo de
Oliveira Souza; do Sínodo Nordeste, em favor do Rev. Nenrod Douglas de Oliveira Santos,

havendo previsão de atendimento parcial no segundo semestre de 2007. Quanto ao
Documento COMEX 043/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando
esclarecimentos sobre o Programa de Educação continuada de Pastores) decide: Registrar nos
seguintes termos: o Ministério da Educação, com as Secretarias Pastoral e de Educação
Teológica, está finalizando o programa para o corrente ano e, em futuro próximo, fará sua
divulgação junto aos sínodos da IPI do Brasil. Quanto ao Documento COMEX 044/07 (Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando informações sobre liquidação de débitos junto
ao Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, de Londrina, PR), decide: 1) O
Presbitério Distrito Federal reconheceu o débito de R$ 17.710,00 e deverá efet uar dois
pagamentos de R$ 5.000,00 cada, sendo o primeiro à vista e o segundo daqui a 6 meses,
devendo pagar os restantes R$ 7.710,00 até o final de 2008; 2) O Presbitério Brasil Central
reconheceu o débito de R$ 21.120,00 e deverá apresentar proposta para efetivação de seu
pagamento durante o ano de 2008; 3) O Presbitério Catarinense reconheceu o débito de R$
10.500,00 e efetuará o pagamento em 6 parcelas mensais iguais no valor de R$ 1.750,00; 4) O
Seminário Teológico Rev. Antonio de Godoy Sobrinho acompanhará os pagamentos e os
informará à Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento COMEX 046/07 (Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando informações a respeito de pedidos de bolsas
de estudo que foram atendidos), decide: Tomar conhecimento que os pedidos de bolsas de
estudos feitos pelo Sínodo Oeste Paulista em favor dos Revs. Valdecir Fornel, Itamar Pereira da
Silva e Evandro Luiz Luchini foram encaminhados à Fundação Mary Harriet Speers, da 1ª IPI de
São Paulo, que os atendeu. Quanto ao Documento COMEX 020/07 (da Assembléia Geral
delegando à Comissão Executiva da Assembléia Geral competência para contratação de
empresa de plano de previdência), decide: Tomar conhecimento e aguardar relatório do
Administrador Geral. Quanto ao Documento COMEX 029/07 (Do Sínodo das Minas Gerais,
solicitando esclarecimentos sobre inadimplência de igrejas junto à Assembléia Geral), decide:
Esclarecer que: 1) O Sínodo, através dos presbitérios, deve buscar as informações a respeito
dos débitos, que deverão ser fornecidos pelos Conselhos das igrejas; 2) Não existe prazo de
validade para a inadimplência, ou seja, não existe caducidade das dívidas das igrejas locais
junto à tesouraria da IPI do Brasil; 3) O tesoureiro da IPI do Brasil encaminhará a todos os
sínodos e presbitérios a relação das igrejas inadimplentes. Quanto ao Documento COMEX
045/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando informações a respeito da
transformação do patrimônio do Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, de
Londrina, PR), decide: 1) Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral para decidir sobre
a matéria; 2) Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral acompanhe as negociações, caso
seja decidida a venda da propriedade. Quanto ao Documento COMEX 047/07 (Da Tesouraria
da IPI do Brasil, encaminhando proposta a respeito do recolhimento do Fundo de Garantia por

Tempo de Ministério), decide: Incluir na pauta da próxima reunião extraordinária da Assembléia
Geral solicitação de autorização para a venda de dois apartamentos de Londrina, a fim de que os
recursos obtidos sejam aplicados no Fundo de Garantia por Tempo de Ministério. Quanto ao
Documento COMEX 049/07 (Da comissão responsável pelas decisões sobre pedidos de
parcelamento de pagamento formulados por igrejas inadimplentes junto à tesouraria da IPI do
Brasil, encaminhando critério de orientação para o seu trabalho), decide aprovar o
estabelecimento dos seguintes critérios para exame de pedidos de parcelamentos de igrejas
inadimplentes junto à tesouraria da IPI do Brasil: 1. Procedimentos gerais: 1.1. Procedimentos
preliminares – Para estabelecimento de acordo para pagamento de pendências, as igrejas
inadimplentes deverão fornecer as seguintes informações: a) Período devido; b) Valores devidos
mês a mês; c) Proposta de parcelamento, indicando o número de parcelas e os valores
respectivos. (Ao fazerem tal proposta, as igrejas devem proceder a uma revisão de seus
orçamentos, tomando cuidado para não inviabilizar o cumprimento das contribuições regulares.)
1.2. Contrato de parcelamento – Definidos os valores e prazos do parcelamento, será firmado
um “Termo de Parcelamento”, assinado pela tesouraria e presidência da IPI do Brasil, por um
lado, e pelo presidente do conselho e tesoureiro da igreja solicitante, por outro lado. 1.3.
Pagamento de parcelamento – O envio mensal do valor das parcelas deverá ser feito por meio
de depósito, com identificação do remetente e número da parcela que está sendo quitada. 1.4.
Acompanhamento dos presbitérios e dos sínodos – Uma cópia do Termo de Parcelamento será
encaminhada ao presbitério ao qual a igreja está jurisdicionada, bem como ao sínodo ao qual o
presbitério está jurisdicionado. Antes das reuniões da Comissão Executiva da Assembléia Geral,
os sínodos e os presbitérios serão informados a respeito do cumprimento do parcelamento. 2.
Critérios para exame dos pedidos de parcelamentos: 2.1. Não conceder, em hipótese alguma,
perdão, prescrição ou anistia às igrejas inadimplentes. 2.2. Não conceder, em hipótese alguma,
qualquer tipo de desconto no pagamento de dívidas junto à Tesouraria da IPI do Brasil. 2.3.
Levar em consideração a média da receita da igreja nos últimos três anos no estabelecimento
dos valores a serem pagos no parcelamento. 2.4. Não serão concedidos, em hipótese algumas,
novos parcelamentos a igrejas que não liquidarem parcelamentos já aprovados. 3. Casos
excepcionais: 3.1. No caso de igrejas que voltarem à categoria de congregações, suas dívidas
serão assumidas ou pela igreja ou pelo presbitério ao qual se filiarem. 3.2. No caso de igrejas
dissolvidas, suas dívidas serão pagas pelo presbitério ou com a venda de seu patrimônio. 3.3.
Os demais casos serão decididos pela Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao
Documento COMEX 052/07 (Da Tesouraria da IPI do Brasil, encaminhando solicitação de
alteração dos valores pagos com despesas de viagem de automóvel), decide estabelecer que o
valor do reembolso com despesas de viagens de automóvel autorizadas seja alterado para R$
0,60 por quilômetro rodado e que as demais determinações da Comissão Executiva quanto à

utilização de veículos particulares para viagens a serviço da IPI do Brasil sejam mantidas.
Quanto ao Documento COMEX 009/07 (Da Assembléia Geral comunicando: a) decisão sobre
orçamento para o biênio 2007-2008; b) decisões sobre relatórios das secretarias, instituições,
associações, comissões e outros departamentos da IPI do Brasil; c) decisão sobre decisões da
Comissão Executiva da Assembléia Geral tomadas nos anos de 2005 e 2006; d) decisão sobre
publicação das leis ordinárias que estão em vigor; e) decisão sobre documento encaminhado
pelo Sínodo Oeste Paulista, solicitando informações da Editora Pendão Real), decide: 1) Quanto
à contratação de Secretários, que os ministérios e secretarias apresentem seus respectivos
planejamentos, objetivos, orçamentos e planos de ação com datas definidas para
implementação, para posterior avaliação quanto à necessidade de contratação de pessoal
remunerado; o planejamento, com base nas atribuições de cada diretor de ministério e
secretário, deverá contemplar estudo detalhado das tarefas geradas por tais atribuições, tempo
estimado para realizá-las e conseqüente justificativa de contratação de pessoal com respectiva
jornada e remuneração propostas; a partir de dados concretos resultantes do referido estudo e
com base nas necessidades gerais de recursos humanos e materiais da igreja, a Comissão
Executiva da Assembléia Geral avaliará a disponibilidade financeira e decidirá sobre a
contratação de pessoal remunerado para as Secretarias da Família, de Ação Pastoral, de
Evangelização e Diaconia. Ainda quanto aos Documentos COMEX 009/07 e COMEX 051/07
(Da Associação Evangélica Literária Pendão Real, encaminhando informações a respeito de
publicações), resolve: 1) Acolher o seguinte relatório: As publicações editadas pela A.E.L.
Pendão Real, desde o 2º semestre de 2006, estão sendo encaminhadas ao Conselho Editorial
da Pendão Real, para análise do material a ser publicado, quanto a sua adequação à teologia
reformada calvinista. Com relação aos títulos especificamente mencionados, a posição atual é a
seguinte: Dogmática Evangélica - A produção encontra-se em andamento com texto já
diagramado e em fase de revisão com o Conselho Editorial; Annaes da 1ª Egreja Presbyteriana
de São Paulo - O Conselho Editorial está em negociação com a Editora Cultura Cristã para uma
co-edição, pois esta editora esteve em contato com a 1ª IPI de São Paulo manifestando
interesse quanto a reedição desta obra. Com referência às publicações editadas antes da posse
do Conselho Editorial e no período de gestão da atual Diretoria, as mesmas obedeceram aos
critérios de pertinência à doutrina da Igreja e de sua viabilidade econômica, preservando sempre
os interesses da nossa organização; 2) Determinar que a AEL Pendão Real apresente relatório à
próxima reunião da Comissão Executiva a respeito da publicação das seguintes obras: A
Doutrina do Espírito Santo, A Maçonaria e a Igreja Cristã e O Problema Religioso da América
Latina. Quanto ao Documento COMEX 010/07 (Da Assembléia Geral comunicando decisões a
respeito do relatório da Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas), decide que o material
elaborado pela Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas seja divulgado e mantido no Portal

da IPI do Brasil e que seja produzido material de apoio em linguagem adequada às diversas
faixas etárias pela Secretaria de Educação Cristã juntamente com a Comissão de Ordenações
Litúrgicas na forma de cartilha e revistas de escola dominical, visando à orientação e aplicação
das decisões da Assembléia Geral relativas ao batismo, ceia para membros não professos e
cultos de intercessão pela cura. Quanto aos Documentos COMEX 019/07 (Da Assembléia
Geral comunicando decisão a respeito de intervenção no Sínodo Setentrional) e COMEX 040/07
(Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando cópia de ata da reunião extraordinária do
Sínodo Setentrional dirigida pela Comissão de Intervenção nomeada pela Assembléia Geral da
IPI do Brasil), decide: 1) Acolher o relatório, registrando que a Comissão cumpriu parcialmente
os seus objetivos ao recompor o Sínodo, deixando de fazer a averiguação de possíveis
irregularidades cometidas pelos membros da Diretoria anterior; 2) Determinar que atual
Comissão Executiva do Sínodo Setentrional conclua o trabalho atribuído pela Assembl éia Geral
à Comissão interventora. Quanto ao Documento COMEX 038/07 (Da Secretaria Geral da IPI do
Brasil, encaminhando relação de presbitérios que não enviaram resumos de atas), decide: 1)
Remeter carta com “Aviso de Recebimento” aos presbitérios que não enviaram resumos de atas
e a seus respectivos sínodos, determinando que os enviem até o dia 15/05/07, sob pena de
censura; 2) Determinar que Secretário Geral estabeleça contato direto com os presidentes dos
Presbitérios de Campinas, Mato Grosso e Norte para a obtenção dos resumos e que os
representantes Sinodais atuem como facilitadores até que a determinação seja cumprida.
Quanto ao Documento COMEX 039/07 (Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando
relatório sobre prontuários eclesiásticos de ministros da IPI do Brasil), decide: 1) Enviar carta
com “Aviso de Recebimento” aos presbitérios que não encaminharam prontuários eclesiásticos
de ministros e a seus respectivos sínodos, determinando que a decisão da Assembléia Geral
seja cumprida até dia 30/6/2007, sob pena de censura; 2) Determinar que Secretário Geral
desenvolva ações no sentido de contatar, pessoalmente ou por telefone, os concílios para que
regularizem as pendências. Quanto ao Documento COMEX 022/07 (Do Sínodo Oeste Paulo,
encaminhando pedido de bolsa de estudo para Sofia Dias Figueira), decide encaminhar a
solicitação à Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento COMEX 023/07 (Da
Secretaria Geral, encaminhando proposta de estabelecimento de calendário de congressos da
IPI do Brasil) e quanto ao item 3 do Documento COMEX 037/07 (estabelecimento de agenda
de congressos nacionais), decide estabelecer o seguinte calendário de eventos para a IPI do
Brasil: 1) Em 2007, Educação Continuada de pastores e missionários; 2) Em 2007, Oficinas de
Diaconia promovidas pela Secretaria de Diaconia em parcerias com presbitérios e sínodos; 3)
Em 2008, Congresso Nacional de Pastores e Missionários, de 14 a 18 de julho; 4) Em 2009,
Congresso Nacional da IPI do Brasil; 5) Em 2010, Congressos Nacionais de Adultos e da Umpi.
Quanto ao Documento COMEX 024/07 (Da representante da IPI do Brasil junto à Comissão

Ecumênica de Combate ao Racismo (CENACORA), solicitando mudança de representação),
decide solicitar à Cenacora que forneça esclarecimentos a respeito da atuação do Rev. Edson
Fabiano dos Santos como representante da IPI do Brasil junto àquela instituição. Quanto ao
Documento COMEX 026/07 (Do Rev. Ezequiel Luz, representante da IPI do Brasil junto à
Missão Evangélica Caiuá, renunciando ao cargo para o qual foi nomeado pela Assembléia
Geral), decide: 1) Aceitar a renúncia do Rev. Ezequiel Luz como um dos representantes da IPI
do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá; 2) Nomear o Rev. Filippo Blancato como integrante
da representação titular da IPI do Brasil junto à Missão Caiuá e, como suplente, o Rev. Flávio de
Jesus Rolo. Quanto ao Documento COMEX 028/07 (Do Sínodo das Minas Gerais,
encaminhando proposta de criação de um cadastro nacional de pastores, licenciados e igrejas),
decide encaminhar o documento à Secretaria Pastoral, a fim de que apresente relatório sobre o
assunto na próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao
Documento COMEX 030/07 (Do administrador geral da IPI do Brasil, solicitando nomeação de
assessoria especial de patrimônio), decide: 1) Aprovar a designação dos Revs. Doraci Natalino
de Souza e João Luiz Furtado para auxiliarem o administrador geral como assessores especial
de patrimônio durante o quadriênio 2007 a 2010; 2) Observar que o administrador geral deve
encaminhar suas propostas à Comissão Executiva através do secretário geral.
Quanto aos Documentos COMEX 021/07 (Da Assembléia Geral, encaminhando decisão a
respeito de Comissão Especial nomeada pela Comissão Executiva da Assembléia Geral para
apuração de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo), COMEX 033/07 (Do Sínodo
Sul de São Paulo, encaminhando pedido do Presbitério de Votorantim de prorrogação de prazo
para cumprimento de determinação da Comissão Executiva da Assembléia Geral), COMEX
034/07 (Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando recurso do Presbitério de Votorantim
referente a decisão da Comissão Executiva da Assembléia Geral) e COMEX 035/07 (Do Sínodo
Sul de São Paulo, encaminhando solicitação de que o recurso do Presbitério de Votoranti m seja
recusado), decide: 1) Suspender os efeitos da decisão tomada pela Comissão Executiva da
Assembléia Geral em 20/12/2006, tendo em vista a apresentação de novos documentos; 2)
Encaminhar os referidos documentos à Comissão Especial integrada por: Rev. Filippo Blancato
(relator), Presb. Moacir Benvindo de Carvalho e Rev. Paulo César de Souza; 3) Encaminhar o
Documento COMEX 021/07 à referida comissão. Quanto ao Documento COMEX 036/07 (Do
Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando solicitação de organização de Centro de Treinamento
Missionário em Marília), decide encaminhar o assunto à Fundação Eduardo Carlos Pereira para
análise e parecer, ouvindo o Sínodo, Presbitério e Conselho envolvidos, devendo apresentar
relatório na próxima Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao Documento COMEX
037/07 (Do Ministério da Missão, encaminhando relatório de trabalho várias propostas), decide:
1) Acolher pedido de renúncia do Rev. Gessé Moraes de Araújo e designar o Rev. Ézio Martins

de Lima para a Secretaria Pastoral; 2) Acolher declinação do Rev. Hélio Osmar Fernandes e
designar o Rev. Antônio Fernandes da Rocha Neto para a Secretaria da Família; 3) Aprovar
estabelecimento de parceria entre a IPI do Brasil e o Projeto Brasil 21; 4) Aprovar
estabelecimento de parceria entre a IPI do Brasil e o Instituto Jetro. Quanto ao Documento
COMEX 032/07 (Do secretário geral da IPI do Brasil, encaminhando proposta de oferecimento
de serviços por parte da organização Luz para o Caminho), decide aprovar estabelecimento de
parceria entre a IPI do Brasil e a organização Luz para o Caminho. ENCERRAMENTO: A
presente sessão foi encerrada às 21h10, com oração pelo Rev. Roberto Viani. Para constar, eu,
Rev. Ézio Martins de Lima, 1° secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
Segunda sessão
DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2007, com início às 15h25, no Espaço Esperança da 1ª
IPI de Londrina, av. Celso Garcia Cid, 747, Londrina, PR. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira.
SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev.
Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni
Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Presb. Moacir Húngaro; Sínodo
Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Paulo Roberto de Farias; Sínodo
Minas Gerais: Rev. Galdino Acássio Gomes da Silva; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da
Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Oriental: Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo São Paulo: Rev.
Roberto Viani; Sínodo Setentrional: Rev. Samuel do Prado; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev.
Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Edson Alcântara; Sínodo Vale do Rio
Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES: Da Diretoria: Presb. Assuero Guerra, 2º. Secretário;
Da Representação Sinodal: Sínodos Nordeste e Rio-São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum,
o presidente declara abertos os trabalhos da 2ª sessão da 1ª Reunião da Comissão Executiva da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010, com uma oração pelo Rev. Samuel do
Prado. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury
Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José
Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Mário Ademar Fava, assessor jurídico; Rev.
Jonas Furtado do Nascimento, secretário de Educação Cristã; Rev. Carlos Jeremias Klein,
professor do Seminário Teológico Rev. Antonio de Godoy Sobrinho. DECISÕES: Quanto ao
Documento COMEX 002/07 (Da Assembléia Geral comunicando decisão a respeito da
utilização dos rendimentos provenientes dos recursos advindos da venda da propriedade
Chácara Bethel), decide tomar conhecimento. Quanto ao Documento COMEX 003/07 (Da
Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito da reunião ordinária da Assembléia Geral de
2009 e aprovação de Emenda Constitucional sobre o mandato da próxima diretoria da
Assembléia Geral), decide tomar conhecimento e estabelecer, na próxima reunião da Comissão
Executiva da Assembléia Geral, calendário para aprovação da Emenda Constitucional. Quanto
ao Documento COMEX 004/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito da
contribuição das igrejas locais para a Assembléia Geral), decide tomar conhecimento. Quanto
ao Documento COMEX 005/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito de
elaboração de declaração da IPI do Brasil a respeito do homossexualismo), decide encarregar a

diretoria da Assembléia Geral de nomear comissão para elaboração do documento, levando em
considerações os seguintes nomes sugeridos: Rev. Esny Cerene Soares, Rev. Danilo Trombeta
Neves, Rev. Dallmer Palmeira Rodrigues de Assis, Rev. José Rômulo de Magalhães Filho, Rev.
Adilson de Souza Filho, Reva. Maria Eugênia Madi Hannuch, Presba. Eleni Rodrigues Mender
Rangel e os irmãos Sérgio Tibiriçá e Wily Torresin de Oliveira. Quanto ao Documento COMEX
006/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito de Manifesto do Presbitério Leste
Paulistano contra a decisão da Assembléia Geral de filiação da IPI do Brasil ao Conselho
Mundial de Igrejas), decide tomar conhecimento. Quanto ao Documento COMEX 007/07 (Da
Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito da Comissão Especial para Elaboração de
Afirmação de Fé), decide nomear como relator o Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, mantendo-se
a mesma comissão integrada por Revs. Antônio Gouvêa Mendonça, Assir Pereira, Áureo
Rodrigues de Oliveira, Silas de Oliveira, Clayton Leal da Silva, Mathias Quintela de Souza,
Gerson Correia de Lacerda e Presb. Arnold Herman Ferle). Quanto ao Documento COMEX
008/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito de documento da Comissão
Executiva da Assembléia Geral, encaminhando ações diretas de inconstitucionalidade contra
artigos da Constituição da IPI do Brasil), decide tomar conhecimento. Quanto ao Documento
COMEX 011/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão sobre venda de garagens na rua
Amaral Gurgel, 452, São Paulo, SP), decide tomar conhecimento. Quanto ao Documento
COMEX 012/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão sobre relatório da Fundação
Eduardo Carlos Pereira referente aos anos de 2005 e 2006), decide determinar que a Fundação
Eduardo Carlos Pereira apresente a previsão orçamentária de 2007 até a próxima reunião da
Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao Documento COMEX 013/07 (Da
Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito de documento encaminhado pela Comissão
Executiva da Assembléia Geral com solicitação da Fundação Eduardo Carlos Pereira a respeito
de quatro apartamentos da IPI do Brasil em Londrina, PR), decide tomar conhecimento. Quanto
aos Documentos COMEX 014/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão sobre Livro de
Atas do Sínodo Brasil Central), COMEX 015/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão
sobre Livro de Atas do Sínodo das Minas Gerais) e COMEX 017/07 (Da Assembléia Geral,
comunicando decisão sobre Livro de Atas do Sínodo Meridional), decide tomar conhecimento.
Quanto ao Documento COMEX 018/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão sobre
inadimplência de igrejas locais junto à Tesouraria da IPI do Brasil) decide tomar conhecimento e
enviar carta aos sínodos, com “Aviso de Recebimento”, informando que têm prazo até 31 de
julho de 2007 para fazerem levantamento de situação de inadimplência e para darem passos
para a regularização de igrejas dos presbitérios de suas jurisdição, apresentando relatório na
reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral a ser realizada em agosto de 2007, ficando
os sínodos, presbitérios e conselhos passíveis de disciplina, se não o fizerem. Quanto ao

Documento COMEX 025/07 (Do assessor jurídico da IPI do Brasil, encaminhando parecer sobre
transferência de igreja de um presbitério a outro e sugerindo o estabelecimento de
regulamentação sobre o assunto), decide nomear a seguinte comissão para apresentar relatório,
na próxima reunião ordinária da Assembléia geral, quanto à transferência de igrejas para os
outros presbitérios: Revs. Mário Ademar Fava (relator), Roberto Viani e Silas Silveira, e Presb.
Moacir Benvindo de Carvalho. PERMISSÃO PARA RETIRAR-SE DA REUNIÃO: Foi concedida
à Presba. Eleni e ao Rev. Paulo Faria, às 16h15. Quanto ao Documento COMEX 027/07 (Do
Sínodo das Minas Gerais, encaminhando Livro de Atas, conforme determinação da Assembléia
Geral), decide aprovar sem observações. Quanto ao Documento COMEX 031/07 (Do Sínodo
Nordeste, encaminhando estatuto), decide aprovar com as seguintes correções: 1) Fazer conter
no Art. 2º o endereço completo e o nome do município onde será instalado; 2) No Art. 4º, onde
se lê: quatro “presbitérios” leia-se quatro “presbíteros”; 3) No art. 6º, inciso II, a palavra
“comissão” deverá ser grafada com “C” maiúsculo; 4) Onde se lê Art. 10º, leia-se Art. 10; 5) No
capítulo IV, o título “das Reuniões” seja alterado para: “Da Composição e das Reuniões”; 6) No
artigo 28, §3º, o texto deve ser: “os atos e decisões da Comissão Executiva serão registrados em
livro próprio de atas o qual será examinado na reunião ordinária do Sínodo; 7) No Art. 30,
parágrafo único, colocar uma crase na letra “a” que antecede a sigla IPIB. Quanto ao
Documento COMEX 016/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão sobre Livro de Atas
do Sínodo Rio-São Paulo), considerando que o Sínodo Rio-São Paulo não apresentou o livro de
atas para ser examinado, conforme determinação da Assembléia Geral reunida em Maringá, PR,
e nem justificou, decide: 1) Que o Sínodo seja censurado pelo não cumprimento da decisão da
Assembléia Geral; 2) Que o Sínodo apresente o livro até a próxima reunião da Comissão
Executiva da Assembléia Geral impreterivelmente; 3) Caso contrário, que a Comissão Executiva
da Assembléia Geral aplique sanções administrativas ao Sínodo Rio-São Paulo. Quanto ao
Documento COMEX 041/07 (Do Sínodo Brasil Central, encaminhando livro de atas para exame
pela Comissão Executiva da Assembléia Geral), decide aprovar com as observações que serão
registradas no livro do Sínodo: 1) Nas páginas 5, 22, 26 e 56 falta assinatura nas atas de
membros da Comissão Executiva; 2) Na página 10, no Artigo 7º do Estatuto do Pres bitério Brasil
Central, fica com sentido dúbio a expressão: “em reunião ordinária e extraordinária”; portanto,
leia-se: “em reunião ordinária ou extraordinária”; 3) Há espaço em branco na página 27, o qual
deve ser inutilizado. Quanto ao Documento COMEX 048/07 (Da Tesouraria da IPI do Brasil,
encaminhando relatório referente aos primeiros meses de 2007), decide tomar conhecimento e
aprovar. Quanto ao Documento COMEX 050/07 (Do Sínodo Meridional, encaminhando livro de
atas para exame), decide aprovar sem observações REGISTRO ESPECIAL: Registra-se o
convite por parte do Rev. Messias Anacleto Rosa para a cerimônia em que tomará assento na
Academia Evangélica de Letras, no próximo dia 7 de maio. APROVAÇÃO DA ATA: Foram lidas

e aprovadas as atas das duas sessões da presente reunião da Comissão Executiva da
Assembléia Geral. ENCERRAMENTO: A presente sessão foi encerrada às 17h45, com uma
oração pelo Rev. Galdino. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1° Secretário, lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da diretoria
presentes à reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 22 de junho de 2007, com início às 9h35, no Escritório Central da IPI
do Brasil, à rua Amaral Gurgel, 452, sobreloja, em São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir
Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Eduardo Galasso Faria; Sínodo Brasil Central:
Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Jean Carlos Seletti; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste
Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira;
Sínodo São Paulo: Rev. Filippo Blancato; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Artêmio Langue
Pauluci Júnior. AUSENTES: Da Representação Sinodal: Sínodos Nordeste, Norte Paulistano,
Osasco, Setentrional, Sudoeste Paulista e Sul de São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum, o
presidente declara abertos os trabalhos da 2ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia
Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de
Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio,
assistente do secretário geral; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, diretor do Ministério de
Educação; Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, responsável pela educação continuada de
ministros; Presb. Arnold Herman Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Presb.
Sérgio Ferreira de Lima, secretário da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Enos Gomes da
Silva, tesoureiro da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Revs. Kleber Nobre Queiroz e Sérgio
Francisco dos Santos, da Fundação Eduardo Carlos Pereira. DEVOCIONAL: Dirigida pelo Rev.
Assir Pereira, constando de: cântico do hino “A Ti Seja Consagrada”; leitura do Salmo 67; e
oração pelo Rev. Artêmio. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de
trabalho: das 9h35 às 12h30 e das 14h00 até o término dos trabalhos. ENTRADA DE
DOCUMENTO: COMEX 053/07 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 19/6/2007,
encaminhando estudo referente à otimização do patrimônio e à venda da propriedade onde está
instalado o Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, em Londrina, PR. DECISÃO:
Quanto ao Documento COMEX 053/07, procedente da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
considerando que: a) O valor da venda da propriedade onde está instalado o Seminário
Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, em Londrina, PR, será depositado em contra
específica para aquisição de outros imóveis que atendam a necessidade educacional da
Fundação; b) Os alunos do Seminário não sofrerão prejuízo em seus estudos, uma vez que as

aulas prosseguirão normalmente em local até mais apropriado; c) Essa operação contribuirá
para diminuir significativamente o desequilibro orçamento do Seminário Teológico Rev. Antônio
de Godoy Sobrinho, da ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês; d) A situação
deficitária do Seminário não será resolvida definitivamente, mas apenas melhor equilibrada, até
que a Fundação Eduardo Carlos Pereira prepare, conforme determinado pela Assembléia Geral,
o projeto de viabilidade dos seminários, a ser apresentando ainda no transcorrer do presente
ano; e) A existência de oportunidade excepcional da negociação; decide: a) Acolher e aprovar,
por unanimidade, em regime de urgência, ad referendum da Assembléia Geral, a venda da
propriedade onde está instalado o Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, em
Londrina, PR; b) Revogar a decisão da Comissão Executiva da Assembléia Geral, reunida em
Londrina, no dia 26 de abril de 2007, de convocar reunião extraordinária da Assembléia Geral
para deliberar sobre a venda da propriedade de Londrina, onde está instalado o Seminário
Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho. PERMISSÃO PARA RETIRAR-SE DA REUNIÃO:
Foi concedida ao Rev. Ablandino, às 12h30. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão
foi suspensa às 12h30 para almoço, com oração pelo Rev. Ablandino, sendo retomada às
14h15. REGISTO DE NOVAS PRESENÇAS: Registra-se a presença de Mariângela Nogueira
(assessora de projetos), Marco Gondim (departamento de comunicação) e Maria Inês Silveira
(supervisora administração financeira), membros da diretoria da CESE (Coordenadoria
Ecumênica de Serviço), que falam à Comissão Executiva sobre os projetos da entidade.
OUTRAS DECISÕES: Quanto à situação dos professores do Seminário Teológico Antônio de
Godoy Sobrinho, cujas côngruas estão atrasadas, decide: a) Autorizar que a tesouraria da igreja
repasse o valor de até R$ 40.000.00 (quarenta mil reais) ao Seminário Teológico Rev. Antônio
de Godoy Sobrinho, como adiantamento de subvenção, para que sejam quitados parte dos
débitos com os professores; b) Que este valor seja ressarcido ao caixa da tesouraria, com juros
de 2% ao mês, assim que for procedida a venda dos apartamentos de Londrina. REGISTRO DE
VOTO DE PESAR: Registra-se voto de pesar pelo falecimento do Rev. Paulo Martins de
Almeida, ministro jubilado do Presbitério Litoral Paulista, no dia 2/6/2007, na cidade de Santos,
SP, e decide-se enviar correspondência à sua família, apresentado as condolências por parta da
Comissão Executiva da Assembléia Geral. APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e
aprovada. ENCERRAMENTO: A presente reunião foi encerrada às 15h20 com oração pelo Rev.
Enos. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, lavrei a presente ata, que, depois de lida e
aprovada, será assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 – Primeira Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 24 de agosto de 2007, com início às 9h00, na IPI de Poços de Caldas,
rua Laguna, 270, Poços de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev.
Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira,
presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice- presidente; Presba. Eleni Rodrigues
Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero
Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev.
Eduardo Galasso Faria; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev.
Ismael Salles Devidé; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo
Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini;
Sínodo Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sínodo Norte Paulistano:
Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Osasco: Rev. Elizeu Fonda da Silva; Sínodo Rio-São
Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Filippo Blancato; Sínodo
Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires
de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTE: Da Representação
Sinodal: Sínodo Setentrional. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os
trabalhos da 1ª sessão da 3ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário
geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador
geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira,
Ministério da Educação; Rev. Ricardo José Bento, secretário de Diaconia; Rev. Antonio
Fernandes da Rocha Neto, Secretario da Família; Presb. Arnold Herman Ferle, secretário da
Educação Teológica e presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Jonas Furtado do
Nascimento, secretário da Educação Cristã; Rev. Mario Sérgio Góis, secretário da
Evangelização; Ione Rodrigues Martins, coordenadora Nacional de Adultos; Presb. Odair
Martins, assessor da Coordenadoria Nacional de Adultos; Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes,
coordenador do Programa de Educação Continuada; Rev. Antônio Teotônio da Silva, presidente
do Sínodo Minas Gerais e do Presbitério São Paulo-Minas; Rev. Walter Rohr Scherrer, pastor da
1ª IPI de Poços de Caldas; Rev. Celso César Machado; Rev. Galdino Acássio Gomes da Silva;
Rev. Diogo Rocha; Rev. Juraci Moraes Cabral; Rev. Gerson Pereira; e Lic. Ricardo César
Marquesini. DEVOCIONAL: Dirigida pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, constando de:
cântico do hino “Tu és fiel, Senhor”, (n° 63 do CTP); momento de oração em duplas; oração pelo
Rev. Ablandino em favor de missionários da Igreja Presbiteriana da Coréia (PROK), reféns dos
talibans no Afeganistão; leitura de 1 Tessalonicenses 1. 1-10 e meditação. HORÁRIO

REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h00 às 12h30 e das14h00 às
20h00. DOCUMENTOS: Pendências da 1ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia
Geral, realizada em Londrina, PR, nos dias 27 e 28/4/2007: Comex 003/07 – Da Assembléia
Geral, comunicando decisão a respeito da reunião ordinária da Assembléia Geral de 2009 e
aprovação de Emenda Constitucional sobre o mandato da próxima diretoria da Assembléia Geral
(Resolução: Estabelecer, na próxima reunião da Comissão Executiva, calendário para aprovação
da emenda constitucional); Comex 005/07 – Da Assembléia Geral, comunicando decisão a
respeito de elaboração de declaração da IPI do Brasil a respeito do homossexualismo
(Resolução: encarregar a diretoria da Assembléia Geral de nomear comissão para elaboração do
documento, levando em consideração nomes sugeridos); Comex 009/07 – Da Assembléia Geral,
comunicando: a) decisão sobre orçamento para o biênio 2007-2008; b) decisões sobre relatórios
das secretarias, instituições, associações, comissões e outros departamentos da IPI do Brasil; c)
decisão sobre decisões da Comissão Executiva da Assembléia Geral tomadas nos anos de 2005
e 2006; d) decisão sobre publicação das leis ordinárias que estão em vigor; e) decisão sobre
documento encaminhado pelo Sínodo Oeste Paulista, solicitando informações da Editora Pendão
Real – e Comex 051/07 – Da Associação Evangélica Literária Pendão Real, encaminhando
informações a respeito de publicações (Resolução: Determinar que a Associação Evangélica
Literária Pendão Real apresente relatório na próxima reunião da Comissão Executiva a respeito
das seguintes obras: A Doutrina do Espírito Santo, A Maçonaria e a Igreja Cristã; e O Problema
Religioso da América Latina); Comex 012/07 – Da Assembléia Geral, comunicando decisão
sobre relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira referente aos anos de 2005 e 2006
(Resolução: Determinar que a Fundação Eduardo Carlos Pereira apresente a previsão
orçamentária de 2007 até a próxima reunião da Comissão Executiva); Comex 016/07 – Da
Assembléia Geral, comunicando decisão sobre Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo
(Resolução: Determinar que o Sínodo apresente o livro de atas até a próxima reunião da
Comissão Executiva); Comex 018/07 – Da Assembléia Geral, comunicando decisão sobre
inadimplência de igrejas locais junto à Tesouraria da IPI do Brasil (Resolução: Os sínodos devem
apresentar relatório na presente reunião a respeito da situação de inadimplência de suas igrejas
e dos passos tomados para a regularização das contribuições); Comex 019/07 – Da Assembléia
Geral, comunicando decisão a respeito de intervenção no Sínodo Setentrional – e Comex
040/07 – Da Comissão Interventora, encaminhando ata da reunião extraordinária do Sínodo
Setentrional (Resolução: Determinar que a atual Comissão Executiva do Sínodo Setentrional
conclua o trabalho atribuído pela Assembléia Geral à Comissão Interventora); Comex 020/07 –
Da Assembléia Geral, delegando à Comissão Executiva da Assembléia Geral competência para
contratação de empresa de plano de previdência (Resolução: Aguardar relatório do
Administrador Geral); Comex 021/07 – Da Assembléia Geral, encaminhando decisão a respeito

de Comissão Especial nomeada pela Comissão Executiva da Assembléia Geral para apuração
de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo – e Comex 033/07, 034/07 e 035/07 –
Todos do Sínodo Sul de São Paulo, sobre o mesmo assunto (Resolução: Encaminhar os
documentos à Comissão Especial integrada por Rev. Filippo Blancato, Presb. Moacir Benvindo
de Carvalho e Rev. Paulo César de Souza); Comex 022/07 – Do Sínodo Oeste Paulista,
encaminhando pedido de bolsa de estudo para Sofia Dias Figueira (Resolução: Encaminhar o
documento à Fundação Eduardo Carlos Pereira); Comex 024/07 – Da representante da IPI do
Brasil junto à Comissão Ecumênica de Combate ao Racismo (CENACORA), solicitando
mudança de representação (Resolução: Solicitar à Cenacora que forneça esclarecimentos a
respeito da atuação do Rev. Edson Fabiano dos Santos como representante da IPI do Brasil
junto àquela organização); Comex 028/07 – Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando
proposta de criação de um cadastro nacional de pastores, licenciados e igrejas (Resolução:
Encaminhar o documento à Secretaria Pastoral, a fim de que apresente relatório na próxima
reunião da Comissão Executiva); Comex 036/07 – Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando
solicitação de organização de Centro de Treinamento Missionário em Marília, SP (Resolução:
Encaminhar à Fundação Eduardo Carlos Pereira para análise e parecer, devendo apresentar
relatório na próxima reunião da Comissão Executiva); Comex 039/07 – Da Secretaria Geral da
IPI do Brasil, encaminhando relatório sobre prontuários eclesiásticos de ministros da IPI do Brasil
(Resolução: Determinar que a decisão da Assembléia Geral seja cumprida até 30/6/2007, sob
pena de censura, e que o secretário geral desenvolva ações para que os concílios regularizem
as pendências). Novos documentos: Comex 054/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil,
encaminhando solicitação de afastamento da representação da IPI do Brasil junto à Missão
Evangélica Caiuá do Rev. Edson Augusto Rios; Comex 055/07 – Do Rev. Paulo de Melo Cintra
Damião, apresentando relatório de viagem a Genebra onde participou de encontro de pastores
promovido pela Aliança Mundial de Igrejas Reformadas; Comex 056/07 – De Selmo Cândido de
Oliveira, encaminhando Recurso de Ofício com efeito suspensivo de decisão de despojamento
do ministério pastoral do Presbitério Fluminense; Comex 057/07 – Do Sínodo Sul de São Paulo,
encaminhando recurso impetrado pela Comissão Executiva do Presbitério de Votorantim contra
decisão do Sínodo Sul de São Paulo; Comex 058/07 – Da Comissão Ecumênica Nacional de
Combate ao Racismo (CENACORA), fornecendo esclarecimentos a respeito da atuação do Rev.
Edson Fabiano dos Santos como representante da IPI do Brasil junto àquela organização);
Comex 059/07 – Do Sínodo Ocidental, encaminhando pedido de doação de imóvel feito pelo
Presbitério Noroeste Paulista; Comex 060/07 – Do Sínodo Ocidental, encaminhando documento
do Presbitério Noroeste Paulista a respeito de inadimplência de igrejas junto à tesouraria da IPI
do Brasil; Comex 061/07 – Do Sínodo Osasco, encaminhando justificativa com respeito ao envio
de prontuários eclesiásticos de ministros; Comex 062/07 – Do Sínodo Oeste Paulista,

encaminhando solicitação de bolsa de estudo para o Rev. Hélio Osmar Fernandes; Comex
063/07 – Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando solicitação de continuidade de ajuda
financeira ao Rev. David Rose de Carvalho; Comex 064/07 – Do Sínodo das Minas Gerais,
encaminhando documento referente à inadimplência de igrejas do Presbitério Sudoeste de Minas
junto à tesouraria da IPI do Brasil; Comex 065/07 – Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando
documento referente à inadimplência de igrejas do Presbitério Sul de Minas junto à tesouraria da
IPI do Brasil; Comex 066/07 - Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando documento referente
à inadimplência de igrejas do Presbitério São Paulo-Minas junto à tesouraria da IPI do Brasil;
Comex 067/07 – Do Sínodo das Minas Gerais, remetendo documento do Presbitério Sul de
Minas questionando o procedimento referente ao encaminhamento de matérias doutrinárias pela
Assembléia Geral; Comex 068/07 – Da Secretaria de Pastoral, apresentando parecer a respeito
de proposta do Sínodo das Minas Gerais de criação de Cadastro Nacional de pastores e
licenciados no Portal da IPI do Brasil; Comex 069/07 – Do Sínodo Nordeste, encaminhando
solicitação de ajuda financeira ao Rev. Luiz Florêncio de Lima; Comex 070/07 – Da Secretaria
Geral da IPI do Brasil, encaminhando proposta de parceria para investimento no Acampamento
Cristo é Vida; Comex 071/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando proposta
para digitalização e preservação do jornal O Estandarte; Comex 072/07 – Do Sínodo Rio-São
Paulo, encaminhando livro de atas para exame e informação sobre problema de inadimplência
das igrejas locais junto à tesouraria da IPI do Brasil; Comex 073/07 – Do Ministério da Missão,
encaminhando relatório e propostas; Comex 074/07 – Da Tesouraria da IPI do Brasil,
encaminhando relatório; Comex 075/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando
relatório sobre recebimento de prontuários de ministros; Comex 076/07 – Da Secretaria Geral da
IPI do Brasil, encaminhando pedido de regulamentação do Artigo 126 da Cons tituição da IPI do
Brasil; Comex 077/07 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando previsão
orçamentária do ano de 2007 da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Comex 078/07 – Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando documento a respeito da viabilidade dos
seminários; Comex 079/07 – Do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhando proposta de
realização da reunião da Comissão Executiva na cidade de Dourados, MS, em 2008; Comex
080/07 – Da Diretoria da Assembléia Geral, comunicando assinatura de Pacto de Parceria com a
Igreja Reformada da Argentina;

Comex 081/07 – Da Diretoria da Assembléia Geral,

encaminhando proposta de estabelecimento de data para lançamento do Projeto Semeando;
Comex 082/07 – Da Diretoria da Assembléia Geral, solicitando renovação do Pacto de Parceria
com a Igreja Presbiteriana da Irlanda; Comex 083/07 – Da Diretoria da Assembléia Geral,
solicitando que sejam dados os passos para assinatura de Pacto de Parceria com a Igreja
Presbiteriana Independente da Bolívia; Comex 084/07 – Da Diretoria da Assembléia Geral,
encaminhando solicitação de auxílio financeiro ao Sínodo Nordeste para a realização do

Programa de Educação Continuada de Ministros. NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE PAPÉIS E
CONSULTAS: Para exame dos Documentos Comex 056/07, Comex 057/07, Comex 059/07,
Comex 063/07, Comex 067/07, Comex 069/07, Comex 072/07 e Comex 076/07 foi nomeada a
seguinte comissão: Rev. Eduardo Galasso Faria (relator), Rev. Ezequias Pires Camargo, Presb.
Walter Signorini, Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior, Rev. Ezequiel Luz e Rev.
Marcos Paulo de Oliveira. RESOLUÇÕES: Quanto ao documento Comex 054/07 (Da
Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando solicitação de afastamento da representação da
IPI do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá do Rev. Edson Augusto Rios), decide: acatar o
pedido de renúncia e nomear o Rev. Aury Vieira Reinaldet integrante da representação titular da
IPI do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá; Quanto ao documento Comex 055/07 (Do Rev.
Paulo de Melo Cintra Damião, apresentando relatório de viagem a Genebra onde participou de
encontro de pastores promovido pela Aliança Mundial de Igrejas Reformadas), decide: tomar
conhecimento; Quanto ao Documento Comex 058/07 (Da Comissão Ecumênica Nacional de
Combate ao Racismo –CENACORA-, fornecendo esclarecimentos a respeito da atuação do Rev.
Edson Fabiano dos Santos como representante da IPI do Brasil junto àquela organização),
decide: a) Encaminhar ao Rev. Edson Fabiano dos Santos uma cópia do documento enviado
pelo secretário executivo da CENACORA, a fim de que ele preste esclarecimentos àquele
organismo, no prazo de 30 dias, com cópia à Comissão Executiva da Assembléia Geral; b)
Encaminhar à CENACORA informação a respeito da decisão da Comissão Executiva; Quanto
aos Documentos Comex 060/07 (Do Sínodo Ocidental, encaminhando documento do
Presbitério Noroeste Paulista a respeito de inadimplência de igrejas junto à tesouraria da IPI do
Brasil), Comex 064/07 (Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando documento referente à
inadimplência de igrejas do Presbitério Sudoeste de Minas junto à tesouraria da IPI do Brasil),
Comex 065/07 (Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando documento referente à
inadimplência de igrejas do Presbitério Sul de Minas junto à tesouraria da IPI do Brasil), Comex
066/07 (Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando documento referente à inadimplência de
igrejas do Presbitério São Paulo-Minas junto à tesouraria da IPI do Brasil) e Comex 072/07
(item 2: Do Sínodo Rio-São Paulo, informação sobre problema de inadimplência das igrejas
locais junto à tesouraria da IPI do Brasil), decide: a) Que os relatórios sejam encaminhados à
Comissão Responsável pelas Análises de Pedidos de Parcelamento de Pagamento formulados
por igrejas inadimplentes junto à tesouraria da IPI do Brasil, a fim de que esta apresente relatório
sobre os mesmos na próxima reunião da Comex; b) Que as igrejas inadimplentes apresentem
propostas para negociação de suas dívidas até 31/10/2007; Quanto aos Documentos Comex
061/07 (Do Sínodo Osasco, encaminhando justificativa com respeito ao envio de prontuários
eclesiásticos de ministros) e Comex 075/07 (Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando
relatório sobre recebimento de prontuários de ministros), decide: dilatar o prazo para a entrega

dos prontuários dos ministros por parte dos Presbitérios até o dia 31/10/2007; Quanto ao
documento Comex 062/07 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando solicitação de bolsa de
estudo para o Rev. Hélio Osmar Fernandes), decide: encaminhar a solicitação à Fundação
Eduardo Carlos Pereira. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às
12h30 para o almoço, sendo retomada às 14h00, com o cântico do hino “Brilha Jesus” (n° 20
CTP) e oração pelo Presb. Arnold Herman Ferle. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex
068/07 (Da Secretaria de Pastoral, apresentando parecer a respeito de proposta do Sínodo das
Minas Gerais de criação de Cadastro Nacional de pastores e licenciados no Portal da IPI do
Brasil), decide: a) Aprovar criação de Cadastro de Pastores e Igrejas, com formulário contendo:
nome completo, estado civil, idade, data de ordenação, presbitério a que pertence, igrejas que
pastoreou, descrição de perfil ministerial em até 20 linhas; b) Estabelecer que pastores que
estejam à procura de campo para exercerem o seu ministério encaminhem o formulário ao
Secretário Geral da IPI do Brasil, a fim de que seus dados sejam disponibilizados no Portal da
IPI do Brasil; Quanto ao Documento Comex 078/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
encaminhando documento a respeito da viabilidade dos seminários), decide: Convocar a
Assembléia Geral da Igreja para reunir-se extraordinariamente nos dias 22 a 24 de novembro de
2007, para apreciar relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira sobre a viabilidade dos
seminários; Quanto ao Documento Comex 077/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
encaminhando previsão orçamentária do ano de 2007 da Fundação Eduardo Carlos Pereira),
decide: Tomar conhecimento; Quanto ao Documento Comex 070/07 (Da Secretaria Geral da
IPI do Brasil, encaminhando proposta de parceria para investimento no Acampamento Cristo é
Vida), decide: a) Aprovar a assinatura de parceria entre a IPI do Brasil, o Grupo CS7 e a
Associação Sócio-Ambiental Vida nos seguintes termos: 1º) O Grupo CS7

investirá R$

41.000,00 na construção de um píer, limpeza da área da represa do Acampamento, doação de
lancha de 23 pés e de uma “banana boat”; 2º) A IPI do Brasil investirá R$ 37.000,00 na
construção de uma piscina e reforma dos banheiros; 3º) A Associação Sócio-Ambiental Vida
investirá R$ 12.660,00, na construção de cerca de madeira e de piso da piscina e instalações
elétricas; b) Autorizar a Tesouraria da IPI do Brasil a fazer a alocação orçamentária adequada;
c) Registrar voto de apreciação pela dedicação do Rev. Levi Franco de Alvarenga, pelo seu
trabalho à frente do Acampamento Cristo é Vida; Quanto ao Documento Comex 071/07 (Da
Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando proposta para digitalização e preservação do
jornal O Estandarte), decide: a) Autorizar o Ministério da Comunicação a providenciar a
formalização contratual com a empresa Potiron para serviços de digitalização de O Estandarte,
edições do período de 1893 a 2001, no valor de R$ 15.000,00, bem como para implantação do
processamento técnico dos artigos das edições hodiernas, com a locação de equipamentos no
valor de R$ 4.800,00 por trimestre; b) Autorizar a Tesouraria da IPI do Brasil a fazer as devidas

alocações orçamentárias; Quanto ao Documento Comex 073/07 (Do Ministério da Missão,
encaminhando relatório e propostas), decide: a) Aprovar o seguinte calendário de eventos para
o ano de 2008: de 7 a 9/3/2008 – Pré-Congresso Nacional de Adultos – Encontro de
Coordenadores Regionais; de 22 a 25/5/2008 – Congresso Nacional do Umpismo; de 14 a
18/7/2008 – Congressos de Pastores e Pastoras, Missionários e Missionárias; de 14 a
16/11/2008 – Congresso Nacional de Adultos; b) Determinar que até 30/9/2007, os Ministérios
encaminhem à Tesouraria da IPI do Brasil suas sugestões para re-estudo do orçamento da IPI
do Brasil para 2008; Quanto ao Documento Comex 074/07 (Da Tesouraria da IPI do Brasil,
encaminhando relatório), decide: Tomar conhecimento; Quanto ao Documento Comex 079/07
(Do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhando proposta de realização da reunião da Comissão
Executiva na cidade de Dourados, MS, em 2008), decide: Aceitar o convite do Sínodo Vale do
Rio Paraná, para que uma das reuniões da Comissão Executiva em 2008, aconteça em
Dourados, MS, tendo em vista a celebração do 80º aniversário da Missão Evangélica Caiuá ali
localizada; Quanto ao Documento Comex 080/07 (Da Diretoria da Assembléia Geral,
comunicando assinatura de parceria com a Igreja Reformada Argentina), decide: Homologar
assinatura de Pacto de Parceria com a Igreja Reformada da Argentina, no dia 25/5/2007;
Quanto ao Documento Comex 081/07 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando
proposta de estabelecimento de data para lançamento do Projeto Semeando), decide: Lançar o
Projeto Semeando na reunião extraordinária da Assembléia Geral, a ser convocada para os dias
22 a 24 de novembro de 2007; Quanto ao Documento Comex 082/07 (Da Diretoria da
Assembléia Geral, solicitando renovação do Pacto de Parceria com a Igreja Presbiteriana da
Irlanda), decide: Renovar o Pacto de Parceria com a Igreja Presbiteriana da Irlanda; Comex
083/07 (Da Diretoria da Assembléia Geral, solicitando que sejam dados os passos para
assinatura de Pacto de Parceria com a Igreja Presbiteriana Independente da Bolívia), decide:
Autorizar que sejam dados os passos para estabelecimento de Pacto de Parceria com a Igreja
Presbiteriana Independente da Bolívia). ENCERRAMENTO: A primeira sessão foi encerrada às
19h05, com oração pela irmã Ione Rodrigues Martins, coordenadora Nacional de Adultos. Para
constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada,
será assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010 – Segunda Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 25 de agosto de 2007, com início às 9h00, na IPI de Poços de Caldas,
rua Laguna 270, Poços de Caldas, MG. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev.
Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira,
presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues
Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero
Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev.
Eduardo Galasso Faria; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev.
Ismael Salles Devidé; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo
Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini;
Sínodo Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sínodo Norte Paulistano:
Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Osasco: Rev. Elizeu Fonda da Silva; Sínodo Rio-São
Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Filippo Blancato; Sínodo
Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires
de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES: Da Representação
Sinodal: Sínodos Setentrional e Meridional. QUÓRUM: Havendo quorum, o presidente declara
abertos os trabalhos da 2ª sessão da 3ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral
da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda,
secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos S antos,
administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Ricardo José
Bento, secretário de Diaconia; Ione Rodrigues Martins, coordenadora Nacional de Adultos;
Presb. Odair Martins, assessor da Coordenadoria Nacional de Adultos; Rev. Helinton Rodrigo
Zanini Paes, coordenador do Programa de Educação Continuada; Rev. Antônio Teotônio da
Silva, presidente do Sínodo Minas Gerais e Presbitério São Paulo-Minas; Rev. Walter Rohr
Scherrer, pastor da IPI de Poços de Caldas; Rev. Celso César Machado; e Lic. Ricardo César
Marquesini. DEVOCIONAL: Dirigida pelo Rev. Assir Pereira, constando de leitura de 1 Coríntios
1.10-17 e meditação, cântico “Com Cristo, um mundo novo” (n° 119 CTP) e oração pelo Rev.
Eduardo Galasso Faria. PERMISSÃO PARA RETIRAR-SE DA REUNIÃO: Foi concedida ao
Rev. Ismael Salles Devidé, às 9h20. SAUDAÇÃO À COMISSÃO EXECUTIVA: Foi concedida a
palavra aos Revs. Antônio Teotônio, presidente do Sínodo das Minas Gerais e Presbitério São
Paulo- Minas, e Walter Rohr Scherrer, pastor da igreja local, para saudação à Comissão
Executiva da Assembléia Geral. RESOLUÇÕES: Quanto ao Documento Comex 084/07 (Da
Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando solicitação de ajuda financeira ao Sínodo
Nordeste para a realização do Programa de Educação Continuada de Ministros), decide:

Atender a solicitação de auxílio financeiro ao Sínodo Nordeste em até R$ 4.000,00; Quanto ao
Documento Comex 003/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito da reunião
ordinária da Assembléia Geral de 2009 e aprovação de Emenda Constitucional sobre o mandato
da próxima diretoria da Assembléia Geral), decide estabelecer o seguinte calendário para
aprovação de Emenda Constitucional sobre o mandato da próxima diretoria da Assembléia
Geral: 1) Os presbitérios votarão a matéria em sua próxima reunião ordinária; 2) O resultado da
votação deve ser encaminhado até 28/2/2008 ao secretário geral; 3) A homologação será em
reunião extraordinária da Assembléia Geral a ser convocada antes da reunião ordinária de 2009;
Quanto ao Documento Comex 005/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito
de elaboração de declaração da IPI do Brasil a respeito do homossexualismo), decide: Nomear
a seguinte Comissão para Elaboração de Declaração da IPI do Brasil a Respeito do
Homossexualismo: Revs. Esny Cerene Soares (relator), Danilo Trombeta Neves, Dallmer
Palmeira Rodrigues de Assis, José Rômulo de Magalhães Filho, Adilson de Souza Filho, Rui
Gorayb Júnior, Alexandro Leonardo Rodrigues da Silva e Maria Eugênia Madi Hannuch, e os
Presbs. Eleni Rodrigues Mender Rangel, Sérgio Tibiriçá, Wily Torresin de Oliveira e a Diac.
Salma Célia Deusdará de Carvalho; Quanto ao Documento Comex 051/07 (Da Associação
Evangélica Literária Pendão Real, encaminhando informações a respeito de publicações),
decide: a) Advertir a Associação Evangélica Literária Pendão Real pelo não cumprimento do
prazo determinado pela Comissão Executiva da Assembléia Geral; b) Conceder prazo até
31/10/2007 para entrega de seu relatório; Quanto aos Documentos Comex 021/07 (Da
Assembléia Geral, encaminhando decisão a respeito de Comissão Especial nomeada pela
Comissão Executiva da Assembléia Geral para apuração de eventuais irregularidades no Sínodo
Sul de São Paulo) e Comex 033/07, 034/07 e 035/07 (Do Sínodo Sul de São Paulo, sobre o
mesmo assunto), decide: Determinar que a Comissão nomeada para estudar o assunto
apresente seu relatório na próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral;
Quanto aos Documentos Comex 019/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a
respeito de intervenção no Sínodo Setentrional) e Comex 040/07 (Da Comissão Interventora,
encaminhando ata da reunião extraordinária do Sínodo Setentrional), decide: Determinar que a
Comissão Executiva do Sínodo Setentrional apresente seu relatório na próxima reunião da
Comissão Executiva da Assembléia Geral; Quanto ao Documento Comex 056/07 (De Selmo
Cândido de Oliveira, encaminhando Recurso de Ofício com efeito suspensivo de decisão de
despojamento do ministério pastoral do Presbitério Fluminense), decide: a) Devolver o
documento ao subscritor, tendo em vista que apresenta vício de encaminhamento; b)
Encaminhar ao Sr. Selmo cópia de sua carta de renúncia ao Ministério Pastoral, apontando o
caminho constitucional para ele retorne ao ministério pastoral, caso haja de sua parte interesse
de fazê-lo; Quanto ao Documento Comex 057/07 (Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando

recurso impetrado pela Comissão Executiva do Presbitério de Votorantim contra decisão do
Sínodo Sul de São Paulo), decide: Encaminhar o documento à Comissão Especial designada
pela Comissão Executiva da Assembléia Geral que está tratando do assunto; Quanto ao
Documento Comex 059/07 (Do Sínodo Ocidental, encaminhando pedido de doação de imóvel
feito pelo Presbitério Noroeste Paulista), decide: Devolver o documento ao Sínodo Ocidental
para que sejam acrescidas informações a respeito do imóvel e o documento seja reenviado para
a próxima reunião da Assembléia Geral da IPI do Brasil; Quanto ao Documento Comex 063/07
(Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando solicitação de continuidade de ajuda financeira ao
Rev. David Rose de Carvalho), decide: a) Atender a solicitação do presbitério, fixando o valor de
R$ 556,00 por mês durante o ano de 2008; b) Repassar o mencionado valor ao presbitério para
que este encaminhe ao ministro; c) Determinar que o Sínodo das Minas Gerais estude a
possibilidade de assumir integralmente este auxílio a partir de 2009; Quanto ao Documento
Comex 067/07 (Do Sínodo das Minas Gerais, remetendo documento do Presbitério Sul de Minas
questionando o procedimento referente ao encaminhamento de matérias doutrinárias pela
Assembléia Geral), decide: Considerando que as Ordenações Litúrgicas são leis ordinárias, elas
não precisam ser baixadas aos presbitérios, sendo aprovadas diretamente pela Assembléia
Geral da IPI do Brasil; Quanto ao Documento 069/07 (Do Sínodo Nordeste, encaminhando
solicitação de ajuda financeira ao Rev. Luiz Florêncio de Lima), decide: a) Autorizar a Tesouraria
da IPI do Brasil a repassar ao Presbitério Pernambuco até R$ 4.000,00, caso haja necessidade
por parte do Sínodo; b) Determinar que o Sínodo Nordeste se comprometa a buscar recursos
nos presbitérios de sua jurisdição; c) Determinar que o Presbitério Pernambuco preste contas da
utilização dos recursos repassados; d) Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral elabore
critérios para atendimento de situações congêneres de emergência; Quanto ao Documento
Comex 072/07, item 1 (Do Sínodo Rio-São Paulo, encaminhando livro de atas para exame e
informação sobre problema de inadimplência das igrejas locais junto à tesouraria da IPI do
Brasil), decide: a) Aprovar o livro de atas com as seguintes observações: 1) Na capa do livro não
foi identificado o ano de lavratura das atas e deverá ser escrito “2005/2007”; 2) No termo de
Abertura e encerramento não constam datas nem assinatura do presidente; 3) Falta assinatura
da diretoria nas atas de número 31, Extraordinária e de número 32; b) Determinar que o Sínodo
Rio-São Paulo encaminhe seu Estatuto para homologação pela Comissão Executiva da
Assembléia Geral em sua próxima reunião; Quanto ao Documento Comex 076/07 (Da
Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando pedido de regulamentação do Artigo 126 da
Constituição da IPI do Brasil), decide: Nomear Comissão Especial para regulamentar o Artigo
126 da Constituição da IPI do Brasil, composta pelo seguintes irmãos: Revs. Mário Ademar Fava
(relator), Silas Silveira e Aury Vieira Reinaldet, e os Presbs. Pedro Henrique dos Santos e Moacir
Benvindo de Carvalho. OUTRAS RESOLUÇÕES: 1) Comissão de Papéis e Consultas da

Comissão Executiva da Assembléia Geral - Decide: Nomear para integrar a referida comissão
os Revs Fernando Bortoleto Filho (relator), Silas Silveira e Ezequiel Luz. 2) Semana de Oração
em favor do Projeto Semeando - Decide: marcar e mobilizar a igreja para uma “semana de
oração”, no período de 18 a 25 de novembro, em prol da implantação do Projeto Semeando. 3) V
Centenário do Nascimento de João Calvino - Decide: Determinar que a Diretoria da
Assembléia Geral nomeie comissão especial para as celebrações do V Centenário do
Nascimento de Calvino, apresentando-a na próxima reunião da Comissão Executiva da
Assembléia Geral. REGISTROS ESPECIAIS: 1) Voto de gratidão pela presença dos secretários
de área da igreja que permaneceram durante toda reunião; 2) Voto de gratidão ao presidente do
Sínodo das Minas Gerais e ao pastor da 1ª IPI de Poços de Caldas pela fidalga recepção à
Comissão Executiva da Assembléia Geral; 3) Voto de gratidão ao Lic. Ricardo César Marquesini
pelo trabalho no equipamento de som da igreja durante a reunião da Comissão Executiva da
Assembléia Geral. VOTO DE PESAR: Registra-se voto de pesar pelo falecimento dos irmãos:
Rev. Itamar de Souza, Presbitério Pernambuco; Rev. Paulo Martins de Almeida, Pres bitério
Litoral Paulista; Rev. Trajano de Paula, Presbitério Sul do Paraná; Presb. Hélio Teixeira Calado,
Presbitério de Sorocaba; Presb. Nadiel de Souza Neto; Presbitério Rio-Sul. APROVAÇÃO DA
ATA: ata lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A presente sessão foi encerrada às 13h10, com
oração pelo Rev. Ricardo José Bento e bênção pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. Para
constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada,
será assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 4ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 5 de dezembro de 2007, com início às 9h30, no Escritório Central da
IPI do Brasil, à rua Amaral Gurgel, 452, sobreloja, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir
Pereira. SECRETÁRIO: Presb. Assuero Guerra de Moura. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL:
Sínodos: Borda do Campo: Rev. Eduardo Galasso Faria; Brasil Central: Rev. Silas Silveira;
Meridional: Rev. Jean Carlos Selleti; Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Osasco: Rev.
Dimas Barbosa Lima; Norte Paulistano: Presb. Fernando Bortolleto Filho; Rio-São Paulo: Rev.
Marcos Paulo de Oliveira; São Paulo: Rev. Filippo Blancato; Setentrional: Rev. Samuel do
Prado; Vale do Rio Paraná: Rev. Jader Montanheiro Ferreira. AUSENTES: Diretoria: Presba.
Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2º vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário;
Sínodos: Minas Gerais, Ocidental, Nordeste, Sudoeste Paulista e Sul de São Paulo. QUÓRUM:
Havendo quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 1ª sessão da 4ª Reunião da
Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS
PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet,
tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio,
assistente do secretário geral de São Paulo; Presb. Arnold Herman Ferle, presidente da
Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Mário Sérgio de Góis, secretário de Evangelização; Rev.
Mário Ademar Fava, assessor jurídico; Rev. Jonas Furtado do Nascimento, secretário de
Educação Cristã. DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Fernando Bortolleto Filho, constando de:
oração pelo próprio Rev. Fernando; cântico do hino Sábio dos Sábios, do hinário Cantai Todos
os Povos, 55); leitura de 2 Pedro 3.1-10; proclamação da palavra; cântico do hino Na Tênue Luz
da Madrugada, do hinário Cantai Todos os Povos, 291; e oração pelo Rev. Silas Silveira.
HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h00 às 12h30; das
14h00 às 18h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Pendências de reuniões anteriores da
Comissão Executiva da Assembléia Geral: Comex 019/07 – Da Assembléia Geral,
comunicando decisão a respeito de intervenção no Sínodo Setentrional – e Comex 040/07 – Da
Comissão Interventora, encaminhando ata da reunião extraordinária do Sínodo Setentrional.
Comex 020/07 – Da Assembléia Geral, delegando à Comissão Executiva da Assembléia Geral
competência para contratação de empresa de plano de previdência. Comex 021/07 – Da
Assembléia Geral, encaminhando decisão a respeito de Comissão Especial nomeada pela
Comissão Executiva da Assembléia Geral para apuração de eventuais irregularidades no Sínodo
Sul de São Paulo – e Comex 033/07, 034/07 e 035/07 – Todos do Sínodo Sul de São Paulo,

sobre o mesmo assunto. Comex 022/07 – Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando pedido de
bolsa de estudo para Sofia Dias Figueira. Comex 036/07 – Do Sínodo Sudoeste Paulista,
encaminhando solicitação de organização de Centro de Treinamento Missionário em Marília, SP.
Comex 057/07 – Do Sínodo Sul de São Paulo, de 10/6/2007 e recebido em 19/6/2007,
encaminhando recurso impetrado pela Comissão Executiva do Presbitério de Votorantim contra
decisão do Sínodo Sul de São Paulo. Comex 062/07 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 3/7/2007 e
recebido em 10/7/2007, encaminhando solicitação de bolsa de estudo para o Rev. Hélio Osmar
Fernandes. Comex 076/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, de 10/8/2007 e recebido na
mesma data, encaminhando pedido de regulamentação do Artigo 126 da Constituição da IPI do
Brasil. V Centenário do Nascimento de João Calvino (Aguardando nomeação de comissão
especial). Novos documentos: Comex 085/07 – Da Secretaria de Evangelização, solicitando a
inclusão dos missionários no Programa de Educação Continuada. Comex 086/07 – Do Sínodo
Vale do Rio Paraná, encaminhando pedido do Presbitério Norte do Paraná de manifestação
pastoral a respeito de documento do papa em que declara que a Igreja Romana é a única igreja
de Cristo. Comex 087/07 – Do Rev. Valdemar de Souza, encaminhando relatório de participação
na Consulta Nacional com Líderes Denominacionais. Comex 088/07 – Do Rev. Jonas Furtado
do Nascimento, encaminhando relatório de participação na Conferência Missão Mundial’07 e
Rede Brasil. Comex 089/07 – Do Rev. Edson Fabiano dos Santos, encaminhando manifestação
a respeito de documento emitido por Cenacora a seu respeito. Comex 090/07 – Do Presb.
Jéferson Barbosa Borges, presidente da Associação Evangélica Literária Pendão Real,
apresentando relatório sobre publicações solicitado pela Comissão Executiva. Comex 091/07 –
Do Presb. Jéferson Barbosa Borges, presidente da Associação Evangélica Literária Pendão
Real, solicitando autorização para o custeio da publicação da obra “Dogmática Evangélica”, do
Rev. Alfredo Borges Teixeira. Comex 092/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil,
encaminhando documentação a respeito de propriedade em Jacutinga, MG, doada à IPI do
Brasil. Comex 093/07 – Do Sínodo Rio-São Paulo, encaminhando estatuto para homologação.
Comex 094/07 – Do Sínodo Nordeste, encaminhando solicitação de ajuda financeira ao Rev.
Antônio Marcos Alves de Souza. Comex 095/07 – Do Sínodo Nordeste, encaminhando
solicitação de recursos para a IPI Cidade Nova, de Aracaju, SE. Comex 096/07 – Da Secretaria
de Família, encaminhando solicitação de aumento de dotação para a Coordenadoria Nacional de
Adultos. Comex 097/07 – Da Secretaria Geral, encaminhando solicitação da Aliança Mundial de
Igrejas Reformadas de nomeação de um correspondente para conduzir processo de resposta a
questionário sobre culto e vida espiritual. Comex 098/07 – Da Secretaria Geral, encaminhando
comunicação da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas a respeito de sua união com o Refomed
Ecumenical Council, dando origem a um novo organismo denominado “World Communion of
Reformed Churches”, acompanhada de solicitação de nomeação de delegação para a nova

entidade. Comex 099/07 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando consulta a
respeito do número mínimo de alunos para funcionamento de classe de primeiro ano no
Seminário de São Paulo em 2008. Comex 100/07 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
informando a respeito da gestão financeira e pessoal das instituições de ensino teológico.
Comex 101/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, indicando o Rev. Jonas Furtado do
Nascimento para ocupar interinamente a função de secretário de Evangelização. Comex 102/07
– Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, indicando o Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes para
ocupar a função de secretário de Educação Cristã. Comex 103/07 – Do Sínodo Brasil Central,
solicitando auxílio para custear despesas de seu representante junto à Comissão Executiva da
Assembléia Geral. Comex 104/07 – Do Sínodo Brasil Central, encaminhando estatuto para
homologação. Comex 105/07 – Do Sínodo Brasil Central, encaminhando solicitação de
continuidade ao processo de recebimento de ministro procedente da Igreja Presbiteriana do
Brasil. Comex 106/07 – Do Rev. Jonas Furtado do Nascimento, encaminhando relatório de
participação na II Conferência Regional Latino-Americana sobre o Curso Alpha, em Lima, Peru.
Comex 107/07 – Do Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, coordenador do Programa de Educação
Continuada de Ministros, encaminhando relatório do trabalho desenvolvido. Comex 108/09 – Da
Administração Geral da IPI do Brasil, apresentando relatório. Comex 109/07 – Da Tesouraria da
IPI do Brasil, apresentando relatório. Relatórios de Ministérios: Ministério da Comunicação.
Relatórios de Secretarias: Fundação Eduardo Carlos Pereira; Secretaria da Educação Cristã;
Secretaria da Evangelização; Secretaria da Família; Revista Alvorada; O Estandarte; Secretaria
da Família. DECISÕES: Quanto aos Documentos Comex 019/07 (Da Assembléia Geral,
comunicando decisão a respeito de intervenção no Sínodo Setentrional) e Comex 040/07 (Da
Comissão Interventora, encaminhando ata da reunião extraordinária do Sínodo Setentrional),
decide: 1) Aprovar relatório parcial da Comissão Executiva do Sínodo Setentrional, informando
que foram tomadas as seguintes providências: a) encaminhamento de ofício aos presbitérios
para que tomem medidas cabíveis com relação aos seus membros que fizeram parte da diretoria
anterior do sínodo e que foram desidiosos na condução de seus mandatos; b) estabelecimento
de prazo de sessenta dias para que tais medidas sejam tomadas e comunicadas ao Sínodo
Setentrional; 2) Aguardar relatório final da Comissão Executiva do Sínodo Setentrional. Quanto
aos Documentos Comex 021/07 (Da Assembléia Geral, encaminhando decisão a respeito de
Comissão Especial nomeada pela Comissão Executiva da Assembléia Geral para apuração de
eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo); Comex 033/07, 034/07 e 035/07 (Todos
do Sínodo Sul de São Paulo, sobre o mesmo assunto) e Comex 057/07 (Do Sínodo Sul de São
Paulo, encaminhando recurso impetrado pela Comissão Executiva do Presbitério de Votorantim
contra decisão do Sínodo Sul de São Paulo), decide: prorrogar o prazo para apresentação de
relatório final até a próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral prevista para

os dias 28 e 29/3/2008. Quanto ao Documento Comex 076/07 (Da Secretaria Geral da IPI do
Brasil, encaminhando pedido de regulamentação do Parágrafo Único do Artigo 126 da
Constituição da IPI do Brasil), decide: 1) Estabelecer a seguinte regulamentação: “As despesas
dos representantes sinodais junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral devem ser pagas
pelos respectivos sínodos. Na impossibilidade de cobri-las integralmente, o sínodo solicitará
auxílio à Comissão Executiva da Assembléia Geral, que decidirá pela ajuda financeira parcial ou
total. A solicitação deverá ser encaminhada à Comissão Executiva com a devida antecedência.
Quanto às despesas dos membros da Diretoria da Assembléia Geral, elas serão pagas pela
Tesouraria da IPI do Brasil”; 2) Nomear comissão especial integrada pelo Revs. Aury Vieira
Reinaldet, Gerson Correia de Lacerda e Assir Pereira, e Presb. Pedro Henrique dos Santos para
elaboração de proposta de critérios a serem observados na apreciação de solicitações de auxílio
dos sínodos para pagamento de despesas de seus representantes junto à Comissão Executiva
da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 085/07 (Da Secretaria de Evangelização,
solicitando a inclusão dos missionários no Programa de Educação Continuada), decide: 1)
Aprovar a inclusão dos missionários no Programa de Educação Continuada; 2) Nomear
comissão especial, integrada pelos Revs. Gerson Correia de Lacerda, Ézio Martins de Lima,
Mário Sérgio de Góis, Valdinei Aparecido Ferreira e Mário Ademar Fava, para elaborar proposta
de regulamentação a respeito da inclusão de missionários no Programa de Educação
Continuada. Quanto ao Documento Comex 086/07 (Do Sínodo Vale do Rio Paraná,
encaminhando pedido do Presbitério Norte do Paraná de manifestação pastoral a respeito de
documento do papa em que declara que a Igreja Romana é a única igreja de Cristo), decide: 1)
Considerar a Palavra da Presidência sobre o assunto, já publicada em O Estandarte, como
manifestação oficial da IPI do Brasil sobre a declaração do papa de que a Igreja Romana é a
única Igreja de Cristo; 2) Autorizar a Diretoria da Assembléia Geral a se manifestar oficialmente
em nome da igreja em situações de emergência quanto a princípios doutrinários, morais e éticos.
Quanto ao Documento Comex 087/07 (Do Rev. Valdemar de Souza, encaminhando relatório
de participação na Consulta Nacional com Líderes Denominacionais), decide: tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 088/07 (Do Rev. Jonas Furtado do Nascimento,
encaminhando relatório de participação na Conferência Missão Mundial’07 e Rede Brasil),
decide: tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 089/07 (Do Rev. Edson Fabiano
dos Santos, encaminhando manifestação a respeito de documento emitido por Cenacora a seu
respeito), decide: 1) Solicitar à Cenacora pronunciamento em relação à atuação do Rev. Edson
Fabiano dos Santos como representante da IPI do Brasil, uma vez que ele, conforme orientação
da Comissão Executiva da Assembléia Geral, emitiu documento dirigido à Cenacora com suas
ponderação; 2) Nomear comissão especial, integrada pelos Revs. Fernando Bortollet o Filho,
Gerson Correia de Lacerda e Mário Ademar Fava, para reunir-se com a representação da IPI do

Brasil junto à Cenacora, após o recebimento de pronunciamento daquela entidade. Quanto ao
Documento Comex 090/07 (Do Presb. Jéferson Barbosa Borges, presidente da Associação
Evangélica Literária Pendão Real, apresentando relatório sobre publicações solicitado pela
Comissão Executiva), decide: tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 091/07 (Do
Presb. Jéferson Barbosa Borges, presidente da Associação Evangélica Literária Pendão Real,
solicitando autorização para o custeio da publicação da obra “Dogmática Evangélica”, do Rev.
Alfredo Borges Teixeira), decide: 1) Autorizar o custeio da publicação da obra “Dogmática
Evangélica”, do Rev. Alfredo Borges Teixeira pela tesouraria da IPI do Brasil para posterior
ressarcimento pela Associação Evangélica Literária Pendão Real; 2) Designar o Rev. Aury Vieira
Reinaldet para encarregar-se da gestão financeira desse empreendimento. Quanto ao
Documento Comex 092/07 (Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando documentação
a respeito de propriedade em Jacutinga, MG, doada à IPI do Brasil), decide: 1) Determinar que o
local seja visitado por comissão especial integrada pelo administrador geral da IPI do Brasil,
pelo presidente da Associação Bethel,

pelo presidente da Assembléia Geral e pelo

representante do Sínodo das Minas Gerais, a fim de que elaborar relatório sobre o imóvel e seus
acessórios; 2) Determinar que a Associação Bethel manifeste-se sobre a possibilidade de
desenvolvimento desse projeto; 3) Autorizar a Diretoria da Assembléia Geral a tomar decisão
final sobre o recebimento da propriedade pela IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex
093/07 (Do Sínodo Rio-São Paulo, encaminhando estatuto para homologação), decide: devolver
o Estatuto do Sínodo Rio-São Paulo a fim de que seja refeito observando o modelo aprovado
pela Assembléia Geral da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 094/07 (Do Sínodo
Nordeste, encaminhando solicitação de ajuda financeira ao Rev. Antônio Marcos Alves de
Souza), decide: 1) Manter, no ano de 2008, a ajuda financeira ao Rev. Antônio Marcos Alves de
Souza, a qual deverá ser encaminhada ao Presbitério Bahia; b) Estabelecer o valor mensal de
R$ 556,00 para essa ajuda; c) Recomendar que o Sínodo Nordeste mobilize os presbitérios de
sua jurisdição para que participem na solução do problema, providenciando auxílio no mesmo
valor assumido pela Tesouraria da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 095/07 (Do
Sínodo Nordeste, encaminhando solicitação de recursos para a IPI Cidade Nova, de Aracaju,
SE), decide: 1) Estranhar que a verba anteriormente doada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), pela Tesouraria da IPI do Brasil para o mesmo fim não tenha sido utilizada e que a
direção da IPI do Brasil não tenha sido informada a respeito disso; 2) Autorizar a Tesouraria da
IPI do Brasil a conceder o valor solicitado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de empréstimo,
a ser encaminhado no ato da compra diretamente ao vendedor do imóvel; 3) Determinar que o
Sínodo Nordeste assuma o compromisso de restituição do empréstimo em dez parcelas mensais
de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir de 10/3/2008. Quanto ao Documento Comex 096/07
(Da Secretaria de Família, encaminhando solicitação de aumento de dotação para a

Coordenadoria Nacional de Adultos), decide: remeter a solicitação da Coordenadoria Nacional
de Adultos para ser apreciada na revisão orçamentária a ser desenvolvida na primeira reunião
da Comissão Executiva da Assembléia Geral de 2008. Quanto ao Documento Comex 097/07
(Da Secretaria Geral, encaminhando solicitação da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas de
nomeação de um correspondente para conduzir processo de resposta a questionário sobre culto
e vida espiritual), decide: nomear o Rev. Eduardo Galasso Faria como correspondente no
processo de resposta a questionário sobre o culto e vida espiritual da Aliança Mundial de Igrejas
Reformadas, sendo auxiliado pelo Rev. Gerson Correia de Lacerda. Quanto ao Documento
Comex 098/07 (Da Secretaria Geral, encaminhando comunicação da Aliança Mundial de Igrejas
Reformadas a respeito de sua união com o Reformed Ecumenical Council, dando origem a um
novo organismo denominado “World Communion of Reformed Churches”, acompanhada de
solicitação de nomeação de delegação para a nova entidade), decide: deixar o documento sobre
a mesa a fim de que uma decisão a seu respeito seja tomada na próxima reunião da Comissão
Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 099/07 (Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, encaminhando consulta a respeito do número mínimo

de alunos para

funcionamento de classe de primeiro ano no Seminário de São Paulo em 2008), decide:
devolver o documento à Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento Comex
100/07 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, informando a respeito da gestão financeira e
pessoal das instituições de ensino teológico), decide: 1) Aprovar que a gestão financeira e de
pessoal das instituições de educação teológica da IPI do Brasil seja transferida para a Fundação
Eduardo Carlos Pereira a partir de 2010, tendo em vista a decisão da Assembléia Geral, tomada
em reunião extraordinária de 22 a 24 de novembro de 2007, de encerrar as atividades dos
cursos livres dos seminários até o final de 2009; 2) Transferir para a Fundação Eduardo Carlos
Pereira a gestão financeira e de pessoal da Faculdade de Teologia de São Paulo, a partir de sua
autorização pelo Ministério da Educação. Quanto ao Documento Comex 101/07 (Da Secretaria
Geral da IPI do Brasil, indicando o Rev. Jonas Furtado do Nascimento para ocupar interinamente
a função de secretário de Evangelização), decide: nomear o Rev. Jonas Furtado do Nascimento
para ocupar interinamente a função de secretário de Evangelização, durante o ano de 2008,
tendo em vista solicitação de licença do Rev. Mário Sérgio de Góis, para desfrutar de “Ano
Sabático”. Quanto ao Documento Comex 102/07 (Da Secretaria Geral da IPI do Brasil,
indicando o Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes para ocupar a função de secretário de Educação
Cristã), decide: 1) Nomear o Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes para ocupar a função de
secretário de Educação Cristã, tendo em vista renúncia do Rev. Jonas Furtado do Nascimento,
que irá se dedicar integralmente à Secretaria de Evangelização; 2) Registrar voto de apreciação
ao Rev. Jonas Furtado do Nascimento pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Educação
Cristã. Quanto ao Documento Comex 103/07 (Do Sínodo Brasil Central, solicitando auxílio para

custear despesas de seu representante junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral),
decide: Aprovar solicitação do Sínodo Brasil Central de auxílio no custeio de 50% das despesas
de seu representante junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao Documento
Comex 104/07 (Do Sínodo Brasil Central, encaminhando estatuto para homologação), decide:
homologar o Estatuto do Sínodo Brasil Central como segue: “ESTATUTO DO SÍNODO BRASIL
CENTRAL DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - DA
NATUREZA, SEDE E FINS - Artigo 1º – O Sínodo Brasil Central da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, adiante chamado simplesmente “Sínodo”, é uma organização religiosa
cristã de tradição reformada de princípios presbiterianos de doutrina e governo, sem fins
lucrativos, constituída de uma assembléia de ministros e presbíteros representantes de cada
Presbitério sob a sua jurisdição, organizado e mantido de acordo com as disposições
constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 2º – O Sínodo,
organizado em Goiânia, GO, a 12.11.1988, sob decisão do Supremo Concílio, aos 25 e 26 de
março de 1988, na IPI de Casa Verde-SP, de tempo e duração indeterminados, tem a sua sede
na cidade de Brasília-DF, SGAS 616 – Módulo B – Lote 113 – CEP 70200-760 e foro na
Comarca de Brasília-DF e incorpora-se para poder juridicamente adquirir, possuir, onerar, alienar
e administrar o seu patrimônio e, neste caráter civil, reger-se-á pelo presente estatuto,
observando-se os dispositivos da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
adiante designada apenas como “IPIB”. Artigo 3º – O Sínodo tem como principais atribuições: I
- organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II - aprovar os relatórios e
examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a Constituição da IPIB; III
- atender a consultas, representações, referências e apelações

encaminhadas pelos

Presbitérios; IV - fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembléia Geral da IPIB, bem
como velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V - concertar planos
para o interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e superintender agências
necessárias ao trabalho geral; VI - nomear ministros, com anuência de seus respectivos
Presbitérios, bem como Presbíteros para o desempenho de diferentes funções; VII - nomear
comissões especiais para execução de seus planos; VIII - superintender as atividades leigas na
sua jurisdição; IX - propor à Assembléia Geral, medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja;
X - acolher e encaminhar como seus representantes junto à Assembléia Geral da IPIB os
ministros e presbíteros eleitos em seus respectivos Presbitérios; XI - eleger o representante e
seus suplentes junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPIB, dentre os ministros e
presbíteros titulares, que representam seus Presbitérios naquele Concílio. CAPÍTULO II - DOS
MEMBROS - Artigo 4º – São membros do Sínodo os Presbitérios a ele jurisdicionados,
representados por quatro ministros e quatro presbíteros. Artigo 5º – A exclusão de membros se
dá em razão de: I - transferência de Presbitério para outro Sínodo da IPIB; II - dissolução

mediante decisão da Assembléia Geral da IPIB. Artigo 6º – São direitos dos membros: I - eleger
dentre seus ministros e presbíteros representantes a diretoria do Sínodo; II - por meio de seus
ministros e presbíteros representantes, participar de comissões e assessorias, nomeadas para
auxiliar o concílio, bem como da sua comissão Executiva. Artigo 7º – São deveres dos
membros: I - cumprir as decisões do Sínodo, bem como as decisões tomadas pela Assembléia
Geral da IPIB; II - cumprir o presente Estatuto e demais normas e decisões da IPIB. CAPITULO
III - DO PATRIMÔNIO - Artigo 8º – Formam o patrimônio do Sínodo os bens móveis e imóveis
que possui ou venha a possuir por doação, legado, aquisição ou qualquer outro meio justo e
legal.

Parágrafo Único – A aquisição, oneração e alienação de imóveis só poderão ser

aprovadas por dois terços de seus representantes em reunião extraordinária. Artigo 9º – O
Sínodo mantém-se com as contribuições dos Presbitérios a ele jurisdicionados, com ofertas,
doações, legados, títulos, apólices, rendimentos financeiros e com os rendimentos do seu
patrimônio ou qualquer outro meio legal. Artigo 10 – Todos os bens e rendimentos do Sínodo
serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos descritos no
artigo 3º deste Estatuto. CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES - Artigo 11 – A representação de
cada Presbitério será constituída de quatro ministros e de quatro presbíteros eleitos dentre seus
membros. Parágrafo Único – Os representantes exibirão credencial assinada pelo presidente ou
secretário executivo do respectivo Presbitério. Artigo 12 – O “quorum” do Sínodo é formado por
um terço dos ministros e um terço dos presbíteros, desde que estejam representados dois terços
dos Presbitérios. Artigo 13 – O Sínodo reúne-se ordinariamente ao menos uma vez ao ano.
Artigo 14 – O Sínodo reúne-se extraordinariamente: I - quando o próprio Sínodo o determinar; II
- quando qualquer emergência o exigir, sendo convocado por iniciativa do presidente ou a
requerimento subscrito por seus representantes, em número exigido para o “quorum”. § 1º –
Nas reuniões extraordinárias o Sínodo será dirigido pela mesma diretoria e s erá composto dos
mesmos representantes da reunião anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí -los.
§ 2º – As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para a qual forem convocadas.
Artigo 15 – As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de quinze
dias. Artigo 16 – As despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas
reuniões serão custeadas pelo Presbitério que representarem. CAPÍTULO V - DA DIRETORIA Artigo 17 – A diretoria do Sínodo compõe-se de Presidente, Vice Presidente e dois Secretários,
todos eleitos por escrutínio secreto, dentre os seus membros, logo após a abertura do Concílio, e
de Secretário Executivo e Tesoureiro, eleitos no decorrer da reunião, para um mandato de dois
anos. Parágrafo Único - Quando um ministro ou presbítero, eleito para um dos cargos da
Diretoria, deixar de ser representante de seu Presbitério, perderá o mandato, exceto para a
sessão de abertura, ou, caso seja eleito secretario executivo ou tesoureiro, terá ass ento no
concilio, mas sem direito a voto. Artigo 18 – No caso de impedimento do presidente ou do vice

presidente, o secretário executivo poderá substituí-los e, no caso de impedimento permanente,
proceder-se-á imediatamente a nova eleição para preenchimento dos cargos. Artigo 19 – O
presidente tem autoridade para a manutenção da ordem nas reuniões, bem como para convocar
ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. Parágrafo Único –
O presidente, no exercício de sua função, não poderá tomar parte nas discussões, e só tem voto
de qualidade, que é obrigatório. Artigo 20 – Compete ao presidente: I - convocar as reuniões do
Sínodo e, quando necessário, adiá-las; II - presidir as reuniões e fazer com que o regimento
Interno e a Constituição da IPIB sejam observados; III - representar o Sínodo ativa, passiva,
judicial e extrajudicialmente. IV – Assinar a movimentação financeira sempre em conjunto com o
Tesoureiro. Artigo 21 – Compete ao vice presidente substituir o presidente nos seus
impedimentos. Artigo 22 – Compete ao primeiro secretário elaborar as atas das reuniões do
Sínodo conforme regras estabelecidas pela Assembléia Geral da IPIB e, depois de aprovadas,
entregá-las ao secretário executivo, para providências cabíveis. Artigo 23 – Compete ao 2º
secretário, além de substituir o 1º secretário, fazer a verificação de presença dos representantes
dos Presbitérios nas reuniões, ler os documentos que forem apresentados, guardá-los em boa
ordem e transcrever nos livros de atas dos Presbitérios o parecer da comissão examinadora dos
referidos livros, parecer esse que será assinado pelo presidente. Artigo 24 – Compete ao
secretário executivo: I – transcrever as atas das reuniões em livro próprio, enviando um resumo
das atas para publicação no órgão oficial da igreja; II – organizar e manter o arquivo do Sínodo,
que conterá um registro de todos os presbitérios sob sua jurisdição, os relatórios de suas várias
comissões e sua estatística geral; III – cuidar da correspondência do Sínodo; IV – elaborar e
encaminhar o resumo das atas para publicação no órgão oficial da IPIB; V – substitui o
presidente e o vice presidente nos termos do artigo 18. Artigo 25 – Compete ao Tesoureiro: I –
arrecadar e contabilizar todos os valores devidos ao Sínodo; II – efetuar os pagamentos das
despesas regulares e autorizados pela Comissão Executiva; III – manter a escrituração em livro
revestido das formalidades legais que assegurem a respectiva exatidão; IV - apresentar
relatórios financeiros à Comissão Executiva e ao Sínodo quando de sua reunião ordinária; V –
assinar a movimentação financeira sempre em conjunto com o presidente ou com o vice
presidente. Parágrafo Único – A abertura de contas bancárias, que será sempre em nome do
Sínodo, as aplicações em instituições financeiras e os levantamentos de empréstimos somente
serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Artigo 26 – No exercício de suas
funções administrativas nenhum membro da Diretoria do Sínodo será remunerado nem fará jus a
qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas receitas. CAPÍTULO VI - DA ADMINISTRAÇÃO
- Artigo 27 – O Sínodo, entre suas reuniões, será representado por uma Comissão Executiva
constituída de sua diretoria. Artigo 28 – São atribuições da Comissão Executiva: I – velar pela
fiel observância e execução das deliberações do sínodo, bem como da Assembléia Geral da

IPIB; II – decidir sobre questões de caráter urgente, ad referendum do Sínodo em sua reunião
subseqüente; III – sem caráter de censura, comunicar aos Presbitérios falhas que porventura
venham a ocorrer em suas atividades; IV – encaminhar suas atas para aprovação pelo Sínodo; V
– administrar o Sínodo como organização religiosa sem fins lucrativos. § 1º – A Comissão
Executiva poderá nomear comissões e assessorias para o desenvolvimento de suas atividades,
mas não poderá legislar nem revogar resoluções do Sínodo. § 2º – A Comissão Executiva não
poderá se reunir sem a presença mínima de três de seus membros. § 3º – Os atos e decisões da
Comissão Executiva serão registrados em livro próprio de atas o qual será examinado na reunião
ordinária do Sínodo. CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 29 – Os membros do
Sínodo e seus administradores não respondem com seus bens individuais, solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações que, em nome dele, forem contraídas. Artigo 30 – O Sínodo
pode ser dissolvido mediante decisão da Assembléia Geral da IPIB, por medida administrativa ou
sentença disciplinar. Parágrafo Único – A Assembléia Geral da IPIB providenciará as medidas
necessárias para a liquidação e extinção de sua personalidade jurídica e os bens, porventura
existentes, depois de pagas as dívidas, pertencerão à IPIB. Artigo 31 – O presente estatuto
poderá ser reformado em qualquer tempo, em reunião extraordinária do Sínodo, mediante a
aprovação de dois terços dos representantes dos Presbitérios presentes, observadas as
disposições da Constituição da IPIB. Artigo 32 – Os casos omissos no presente Estatuto serão
solucionados de acordo com a Constituição da IPIB. Artigo 33 – O presente estatuto entrará em
vigor após a sua aprovação pelo Sínodo, homologação pela Assembléia Geral da IPIB e registro
no competente Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas.” Quanto ao Documento
Comex 105/07 (Do Sínodo Brasil Central, encaminhando solicitação de continuidade ao
processo de recebimento de ministro procedente da Igreja Presbiteriana do Brasil),
considerando que o Rev. Alecksandro Goulart de Araújo: 1) professou a sua fé na 2ª IPI de
Londrina e cursou o Seminário Teológico de Londrina da IPI do Brasil; 2) transferiu-se para a
Igreja Presbiteriana do Brasil, onde foi licenciado e ordenado pastor, por falta de campo na IPI do
Brasil; 3) teve seu processo de transferência para a IPI do Brasil antes da resolução da
Assembléia Geral que exige três anos de ministério na denominação de origem, para efeito de
recepção de ministros oriundos de outras denominações; decide: autorizar o Presbitério de
Rondônia a dar continuidade ao processo de recebimento no quadro de ministros da IPI do Brasil
do Rev. Alecksandro Goulart Araújo. Quanto ao Documento Comex 106/07 (Do Rev. Jonas
Furtado do Nascimento, encaminhando relatório de participação na II Conferência Regional
Latino-Americana sobre o Curso Alpha, em Lima, Peru), decide: Tomar conhecimento. Quanto
ao Documento Comex 107/07 (Do Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, coordenador do
Programa de Educação Continuada de Ministros, encaminhando relatório do trabalho
desenvolvido), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Registrar voto de apreciação ao Rev.

Helinton Rodrigo Zanini Paes pelo excelente trabalho desenvolvido na coordenação do
Programa de Educação Continuada de Ministros no ano de 2007. Quanto ao Documento
Comex 108/07 (Relatório da Administração Geral da IPI do Brasil), decide: 1) Tomar
conhecimento; 2) Promover uma revisão no orçamento de 2008 da IPI do Brasil na primeira
reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral do próximo ano. Quanto ao Documento
Comex 109/07 (Relatório da Tesouraria da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento. Quanto
à comemoração do V Centenário do Nascimento de Calvino, decide: Nomear a seguinte
comissão especial para coordenação de atividades: Revs. Eduardo Galasso Faria, Assir Pereira,
Áureo Rodrigues de Oliveira, Clayton Leal da Silva, Gerson Correia de Lacerda, Helint on Rodrigo
Zanini Paes, Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa, Paulo de Melo Cintra Damião. Quanto aos
relatórios dos Ministérios e Secretárias, decide: Tomar conhecimento. SUSPENSÃO E
REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 12h30, com oração pelo Rev. Jader
Montanheiro Ferreira e reaberta às 14h30. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE: Foi concedida
ao Rev. Filippo Blancato, às 17h25, e ao Rev. Fernando Bortolleto Filho, às 18h30. VOTO DE
GRATIDÃO: Foi registrado voto de gratidão a Deus pela vida do Presb. Walter Signorini que, no
próximo sábado, completará 70 anos e receberá o título de presbítero emérito da IPI de
Martinópolis, SP, decidindo-se oferecer a ele placa de prata em nome da IPI do Brasil.
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi
encerrada às 20h45, com oração pelo Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes e bênção apostólica
pelo Rev. Eduardo Galasso Faria. Para constar, eu, Presb. Assuero Guerra de Moura, lavrei a
presente ata, por mim assinada e pelos demais membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
Primeira Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 28 de março de 2008, com início às 9h10, no Escritório Central da IPI
do Brasil, à rua Amaral Gurgel, 452, sobreloja, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir
Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário;Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos; Sínodo Brasil Central:
Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Ismael Salles Devidé; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste
Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo
Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior; Sínodo Norte Paulistano: Rev.
Márcio Pereira de Souza; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São
Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul
de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel
Luz. AUSENTES: Sínodo Setentrional. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara
abertos os trabalhos da 1ª sessão da 5ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléi a Geral
da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda,
secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos,
administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral de São Paulo; Rev.
Mário Ademar Fava, assessor jurídico; Ione Rodrigues Martins, coordenadora Nacional de
Adultos; Presb. Daltro Izidio dos Santos, coordenador Nacional de Adultos; Rev. Ricardo José
Bento, secretário de Diaconia; Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, secretário de Educação
Cristã; Presb. Odair Martins, assessor da Coordenadoria Nacional de Adultos; Presb. Arnold
Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Filippo Blancato, diretor
da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Jonas Furtado do Nascimento, secretário interino de
Evangelização; Presb. Hermes Mender Rangel, da 3ª IPI de Santo André, SP. DEVOCIONAL:
Foi dirigida pelo Rev. Marcos Paulo de Oliveira, constando de: oração pelo Rev. Paulo, cântico
do hino “Sábio dos Sábios” (hinário Cantai Todos os Povos, 55), leitura bíblica em 1 Pedro 2.910, meditação, cântico do hino “Na Tênue Luz da Madrugada” (Cantai Todos os Povos, 291) e
oração pelo Presb. Walter. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de
trabalho: das 9h00 às 12h30; das 14h00 às 18h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Pendências
de reuniões anteriores da Comissão Executiva da Assembléia Geral: Comex 019/07 – Da

Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito de intervenção no Sínodo Setentrional – e
Comex 040/07 – Da Comissão Interventora, encaminhando ata da reunião extraordinária do
Sínodo Setentrional; Comex 020/07 – Da Assembléia Geral, delegando à Comissão Executiva
da Assembléia Geral competência para contratação de empresa de plano de previdência;
Comex 021/07 – Da Assembléia Geral, encaminhando decisão a respeito de Comissão Especial
nomeada pela Comissão Executiva da Assembléia Geral para apuração de eventuais
irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo – e Comex 033/07, 034/07, 035/07 e 057/07 –
Todos do Sínodo Sul de São Paulo, sobre o mesmo assunto; Comex 022/07 – Do Sínodo Oeste
Paulista, encaminhando pedido de bolsa de estudo para Sofia Dias Figueira; Comex 036/07 –
Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando solicitação de organização de Centro de
Treinamento Missionário em Marília, SP; Comex 062/07 – Do Sínodo Oeste Paulista, de
3/7/2007 e recebido em 10/7/2007, encaminhando solicitação de bolsa de estudo para o Rev.
Hélio Osmar Fernandes; Comex 085/07 – Da Secretaria de Evangelização, solicitando a
inclusão dos missionários no Programa de Educação Continuada; Comex 089/07 – Do Rev.
Edson Fabiano dos Santos, encaminhando manifestação a respeito de documento emitido por
Cenacora a seu respeito; Comex 092/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando
documentação a respeito de propriedade em Jacutinga, MG, doada à IPI do Brasil; Comex
096/07 – Da Secretaria de Família, encaminhando solicitação de aumento de dotação para a
Coordenadoria Nacional de Adultos; Comex 098/07 – Da Secretaria Geral, encaminhando
comunicação da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas a respeito de sua união com o Refomed
Ecumenical Council, dando origem a um novo organismo denominado “World Communion of
Reformed Churches”, acompanhada de solicitação de nomeação de delegação para a nova
entidade. Novos documentos: Comex 001/08 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de
12/2/2008, apresentando relatórios a respeito de propriedade em Jacutinga, MG, que foi
oferecida por doação à IPI do Brasil; Comex 002/08 – Do Ministério da Comunicação, de
15/2/2008, apresentando proposta de contratação da Détres Comunicação para prestação de
serviços à igreja; Comex 003/08 – Do Ministério da Comunicação, de 15/2/2008, apresentando
proposta de digitalização da coleção do jornal Imprensa Evangélica (1864-1892); Comex 004/08
– Do Ministério da Comunicação, de 15/2/2008, apresentando proposta a respeito da coleção de
O Estandarte digilatizado; Comex 005/08 – Do Ministério da Comunicação, de 15/2/2008,
encaminhando proposta de padronização das siglas, e-mails e domínios para uso da IPI do
Brasil; Comex 006/08 – Do Ministério da Comunicação, de 15/2/2008, encaminhando proposta
de suspensão da utilização do espelho “ipib”; Comex 007/08 – Do Conselho Latino Americano
de Igrejas, de 23/2/2008, encaminhando carta pastoral e informações a respeito de reunião de
sua Junta Diretiva; Comex 008/08 – Do Sínodo Sul de São Paulo, de 29/2/2008, encaminhando
documento do Presbitério de Sorocaba com solicitação de permanência da Missionária Virgínia

Clare Gartrell em Bethel Casas Lares; Comex 009/08 – Do Sínodo Nordeste, de 29/2/2008,
solicitando adiamento do prazo para início da restituição de adiantamento feito para aquisição de
propriedade; Comex 010/08 – Da Secretaria Geral, de 4/3/2008, encaminhando informação da
Administração Geral a respeito de sepulturas no Cemitério dos Protestantes de propriedade da
IPI do Brasil; Comex 011/08 – Da Secretaria Geral, de 7/3/2008, encaminhando relatório da
Administração Geral sobre plano de previdência complementar da IPI do Brasil, com indicação
de nova empresa para administrá-lo; Comex 012/08 – Da Secretaria Geral, de 7/3/2008,
encaminhando informação da Administração Geral a respeito de veículo doado à IPI do Brasil,
acompanhado de opções a respeito de sua utilização; Comex 013/08 – Da Secretaria Geral, de
7/3/2008, encaminhando revisão da peça orçamentária da IPI do Brasil para o ano de 2008;
Comex 014/08 – Do Sínodo São Paulo, de 10/3/2008, encaminhando solicitação de bolsa de
estudo para o Rev. Paulo Eduardo Cesquim; Comex 015/08 – Da Comissão Especial do V
Centenário de João Calvino, de 11/3/2008, encaminhando relatório de seu trabalho; Comex
016/08 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2008, encaminhando informação a
respeito de solicitação de bolsa de estudo para Sofia Dias Figueira; Comex 017/08 – Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2008, encaminhando previsões orçamentárias para o
ano de 2008; Comex 018/08 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2008,
encaminhando informações sobre bolsistas de 2007 e 2008, demonstrativo de imóveis próprios e
suas receitas, demonstrativo de despesas efetuadas com a venda de dois apartamentos em
Londrina, cópia do atestado de regularidade e aprovação de contas de 2006 pelo Ministério
Público Estadual; Comex 019/08 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2008,
encaminhando informação sobre pedido de bolsa de estudos para o Rev. Hélio Osmar
Fernandes; Comex 020/08 – Da Comissão Especial designada para elaborar proposta de
critérios para concessão de auxílio a sínodos, de 13/3/2008, apresentando resultado de seu
trabalho; Comex 021/08 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 13/3/2008, apresentando
indicação do nome do irmão Fabrício Guilherme para ocupar a função de responsável pelo Portal
da IPI do Brasil; Comex 022/08 – Da Secretaria Geral, de 13/3/2008, encaminhando solicitações
de liberação de recursos do Fundo de Garantia feitas pelos Revs. Marco Antônio Barbosa e
Elizeu Rodrigues Cremm; Comex 023/08 – Da Secretaria Geral, de 13/3/2008, encaminhando
correspondência do Conselho da IPI de São José do Rio Pardo comunicando decisão de “não
pagamento de dívida à Assembléia Geral”; Comex 024/08 – Da Diretoria da Assembléia Geral,
de 13/3/2008, encaminhando documentos a respeito de prestação de serviços à Associaç ão
Bethel por Almir Pereira da Silva que não foram pagos; Comex 025/08 – Do Rev. Filippo
Blancato, relator de Comissão Especial, apresentando relatório e solicitando substituição na
relatoria de sua comissão; Comex 026/08 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2008,
apresentando consulta a respeito de reciclagem acadêmica; Comex 027/08 – Do Ministério da

Educação, de 13/3/2008, encaminhando informações a respeito do secretário de Música e
Liturgia e recomendando apreciação da questão de sua permanência ou substituição; Comex
028/08 – Da Secretaria Geral, de 20/3/2008, encaminhando informações a respeito de
presbitérios que não encaminharam resumos de atas, de igrejas que não preencheram relatório
estatístico e de presbitérios que não encaminharam resultado de votação de emenda
constitucional; Comex 029/08 – Da Comissão Especial designada para reunir-se com a
representação da IPI do Brasil junto à Cenacora, de 20/3/2008, apresentando relatório e
proposta sobre o assunto; Comex 030/08 – Do Ministério da Missão, de 20/3/2008,
apresentando relatório e diversas propostas; Comex 031/08 – Do Sínodo Oeste Paulista,
encaminhando solicitação de bolsa de estudo; Comex 032/08 – Da Tesouraria da IPI do Brasil,
apresentando relatório. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 016/08 (Da Fundação
Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2008, encaminhando informação a respeito de solicitação de
bolsa de estudo para Sofia Dias Figueira), decide: Cancelar a solicitação, tendo em vista o fato
de que a interessada está fazendo, atualmente, o curso de medicina. Quanto ao Documento
Comex 017/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando previsões orçamentárias
para o ano de 2008), decide: Acolher o documento. Quanto ao Documento Comex 018/08 (Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando informações sobre bolsistas de 2007 e 2008,
demonstrativo de imóveis próprios e suas receitas, demonstrativo de despesas efetuadas com a
venda de dois apartamentos em Londrina, cópia do atestado de regularidade e aprovação de
contas de 2006 pelo Ministério Público Estadual), decide: Acolher o documento com voto de
regozijo pela gestão da presente Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao
Documento Comex 019/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando informação a
respeito de pedido de bolsa de estudos para o Rev. Hélio Osmar Fernandes), decide: Não
atender o pedido de bolsa de estudos para o Rev. Hélio Osmar Fernandes, tendo em vista
impedimento estatutário das Fundações E. C. Pereira e Mary Harriet Speers. Quanto ao
Documento Comex 026/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, apresentando consulta a
respeito de reciclagem acadêmica), decide: 1) Autorizar a matrícula no curso de reciclagem
acadêmica de candidatos oficiais que estavam cursando teologia até a época da vigência da
decisão da Assembléia Geral, reunida em Maringá, PR, em 2007; 2) Encaminhar proposta à
Assembléia Geral de reestudo da regulamentação da reciclagem acadêmica; 3) Nomear a
seguinte comissão para elaborar proposta de nova regulamentação da reciclagem acadêmic a
até a reunião da Comissão Executiva em novembro de 2008, a ser encaminhada à Assembléia
Geral no caso de aprovação do reestudo da regulamentação da reciclagem acadêmica:
Fundação E. C. Pereira, os três diretores de seminários e o Rev. Paulo. Quanto ao Documento
Comex 011/08 (Relatório da Administração Geral sobre plano de previdência complementar da
IPI do Brasil, com indicação de nova empresa para administrá-lo), decide: 1) Transferir para a

empresa Mapfre Vida e Previdência a administração do plano de previdência complementar da
IPI do Brasil, hoje administrado pela BrasilPrev; 2) Assegurar a participação no plano de
previdência complementar para ministros e missionários com até 70 anos; 3) Assegurar a
possibilidade de retirada integral ou parcial do benefício; 4) Estender a elegibilidade do plano a
todos os membros da IPI do Brasil, cabendo a cada um deles o custeio integral do plano; 5)
Migrar o plano de seguro de vida administrado pela BrasilPrev para a empresa Mapfre Vida e
Previdência. Quanto ao Documento Comex 001/08 (Relatório da Diretoria da Assembléia Geral
sobre a propriedade em Jacutinga, MG, que foi oferecida por doação para a IPI do Brasil),
decide: aprovar o recebimento da propriedade em Jacutinga, MG, ad referendum da Assembléia
Geral da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 002/08 (Do Ministério da Comunicação,
apresentando proposta de contratação da Détres Comunicação para prestação de serviços à
igreja), decide: Aprovar a contratação da Détres Comunicação para prestação de serviços de
assessoramento geral de propaganda, publicidade e marketing à Diretoria da Assembléia Geral,
Ministérios, Secretaria e Coordenadorias, pelo valor de R$ 5.025,00 (cinco mil e vinte e cinco
reais) por mês. SUSPENSÃO E REINÍCIO DAS ATIVIDADES: Os trabalhos foram suspensos às
13h00, com oração pelo Rev. Ismael, e reiniciados às 14h50. DECISÕES: Quanto ao
Documento Comex 013/08 (Da Administração Geral, apresentando revisão do orçamento da IPI
do Brasil para o ano de 2008), decide: Aprovar a seguinte previsão orçamentária para o ano de
2008: na seguinte ordem: DEPARTAMENTOS – PERCENTAGEM - 2008 Proposta - 2008 Atual:
MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO: 6,62% - 308.030,00 - 237.015,00 - Execução - Ministério da
Comunicação: 0,08% - 3.500,00 - 3.105,00 - O Estandarte: 3,12% - 145.000,00 - 144.900,00 Revista Alvorada: 0,43% - 20.000,00 - 15.525,00 – Portal: 0,21% - 10.000,00 - 8.280,00 - Criação
e Marketing - 1,35% - 63.000,00 - Outras Mídias: 0,11% - 5.000,00 - 5.175,00 - Associação
Evangélica e Literária Pendão Real: 1,32% - 61.530,00 - 60.030,00 – Execução: 1,11% 51.530,00 - 50.030,00 - Conselho Fiscal: 0,11% - 5.000,00 - 5.000,00 - Conselho Editorial:
0,11%- 5.000,00 - 5.000,00 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO: 26,40% - 1.228.343,00

-

1.047.213,00 - Execução - Ministério da Educação: 0,08% - 3.500,00 - Fundo para capacitação
de liderança: 1,29% - 60.000,00 - Secretaria de Educação Teológica (FECP): 23,81% 1.107.883,00 - 1.007.883,00 – STSP: 6,41% - 298.080,00 - 298.080,00 – STAGS: 6,41% 298.080,00 - 298.080,00 – STF: 6,04% - 281.313,00 - 281.313,00 - CTM Nordeste: 2,14% 99.360,00 - 99.360,00 - CTM Sudeste: 0,67% - 31.050,00 - 31.050,00 - Educação Teológica Custo de transição: 2,15% - 100.000,00 - Secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior: 0,04%
- 2.000,00 - 3.105,00 - Programa de Educação Continuada: 0,04% - 2.000,00 - Secretaria de
Educação Cristã: 1,10% - 50.960,00 - 31.050,00 – Secretaria: 0,04% - 2.000,00 – Execução:
1,05% - 48.960,00 - Secretaria de Música e Liturgia: 0,04% - 2.000,00 - 5.175,00 - MINISTÉRIO
DA MISSÃO: 43,97% - 2.046.235,00 - 1.957.268,14 - Execução - Ministério da Missão: 0,08% -

3.500,00 – Secretaria de Evangelização: 32,66% - 1.520.000,00 - 1.466.474,04 - Secretaria de
Diaconia: 3,56% - 165.835,00 - 161.460,00 - Execução - Secretaria de Diaconia: 0,86% 40.000,00 - 41.400,00 - Associação Bethel: 1,80% - 83.835,00 - 83.835,00 - ASA Vida (ACV):
0,90% - 42.000,00 - 36.225,00 - Secretaria de Família: 1,15% - 53.400,00 - 56.925,00 Execução - Secretaria de Família: 0,04% - 2.000,00 - 5.175,00 – CNA: 0,44% - 20.700,00 20.700,00 – CNU: 0,44% - 20.700,00 - 20.700,00 - Adolescentes e Crianças: 0,21% - 10.000,00 10.350,00 - Secretaria Pastoral: 6,52% - 303.500,00 - 272.409,10 - Execução Secretaria
Pastoral: 0,43% - 20.000,00 - 20.700,00 - Auxílio Viúvas: 1,72% - 80.000,00 - 86.109,10 - Seguro
de Vida: 2,22% - 103.500,00

- 103.500,00 - Previdência Privada: 2,15% - 100.000,00 -

62.100,00 - ADMINISTRAÇÃO: 19,56% - 910.040,00 - 930.381,85 – Presidência: 0,86% 40.000,00 - 24.840,00 - Secretaria Geral: 0,32% - 15.000,00 - 18.630,00 – Tesouraria: 0,26% 12.000,00 - 6.210,00 - Administração Geral: 0,26% - 12.000,00 - Execução Administrativa:
17,86% - 831.040,00 - 880.701,85 – DIREÇÃO: 1,18% - 55.000,00 - 25.875,00 – AG: 0,11% 5.000,00 - 5.175,00 – COMEX: 0,43% - 20.000,00 - 10.350,00 – Diretoria: 0,64% - 30.000,00 10.350,00 - RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS: 0,92% - 43.000,00 - 15.750,00 – Aipral:
0,06% - 3.000,00 - 3.450,00 – Amir: 0,11% - 5.000,00 - 2.760,00 – Celadec: 0,00% -Cenacora:
0,02% - 1.000,00 – Cese: 0,00% - CLAI: 0,02% - 1.000,00 - 600,00 – CMI: 0,06% - 3.000,00 4.140,00 - Diaconia (Nordeste): 0,00% - GTME: 0,02% - 1.000,00 - IEPG - Rudge Ramos: 0,02%
- 1.000,00 - IEPG - São Leopoldo: 0,02% - 1.000,00 - Missão Caiuá: 0,37% - 17.000,00 4.800,00 - Verba de Representação: 0,11% - 5.000,00 – Contribuição: 0,26% - 12.000,00 Parcerias com Igrejas: 0,21% - 10.000,00 - COMISSÕES E ASSESSORIAS: 0,62% - 29.000,00 25.875,00 - Comissão Permanente Exame de Contas: 0,11% - 5.000,00 - 5.175,00 - Comissões
Temporárias: 0,43% - 20.000,00 - 20.700,00 - Assessoria Jurídica: 0,04% - 2.000,00 - Assessoria
de estatística: 0,04% - 2.000,00 - PROJETO SEMEANDO: 0,73% - 34.000,00 - Planejamento
Estratégico: 0,26% - 12.000,00 – Encontros: 0,21% - 10.000,00 – Coordenação: 0,26% 12.000,00 – TOTAL: 100% - 4.653.648,00 - 4.239.377,99 - Receita realizada 2007: 4.617.314,55
- Educação Teológica - Déficit Operacional: 5,78% - 269.000,00. Quanto ao Documento Comex
003/08 (Do Ministério da Comunicação, apresentando proposta de digitalização da coleção de
Imprensa Evangélica – 1864-1892), decide: Providenciar a digitalização da coleção do jornal
Imprensa Evangélica, de 1864 a 1892. Quanto ao Documento Comex 004/08 (Do Ministério da
Comunicação, apresentando propostas a respeito da coleção de O Estandarte digitalizado),
decide: 1) Lançar a coleção de O Estandarte digitalizado em duas etapas, sendo a primeira, com
parte da coleção, na presente reunião da Comissão Executiva da Geral, e a segunda, com a
coleção completa, na celebração de aniversário da IPI do Brasil em 2008; 2) Colocar na coleção
de O Estandarte digitalizado todos os seus números até um ano anterior ao ano em curso; 3)
Conceder, temporariamente, livre acesso à coleção completa de O Estandarte digitaliz ado (até

que sejam cadastradas todas as assinaturas feitas em julho de 2008); 4) Após o cadastramento
das assinaturas feitas em julho de 2008, permitir o acesso à coleção completa de O Estandarte
digitalizado até um ano atrás somente aos assinantes do jornal. Quanto ao Documento Comex
005/08 (Do Ministério da Comunicação, encaminhando proposta de padronização das siglas, emails e domínios para uso da IPI do Brasil), decide: Aprovar a seguinte padronização: na
seguinte ordem: SETOR, SIGLA, E-MAIL e DOMÍNIO: IPI do Brasil (institucional); IPIB;
ipib@ipib;

www.ipib.org;

Diretoria;presidencia@ipib.org

;secretariageral@ipib.org;

tesouraria@ipib.org; administracao@ipib.org; www.ipib.org/diretoria; Ministério da Missão; MM;
missao@ipib; /missão; Secretaria de Evangelização; SE; evangelizacao@ipib; /evangelização;
Secretaria de Diaconia; SD; diaconia@ipib; /diaconia; Secretaria da Família; SF; familia@ipib;
/família;

-Jovens;

UMPI;

umpi@ipib;

/umpi;

–Adultos;

CNA; cna@ipib; /cna

e

www.cnaipib.org.br; –Secretaria Pastoral; SP; pastoral@ipib; /pastoral; Ministério da Educação;
ME;

educacao@ipib;

/educação;

Educação

Teológica;

SET;

eduteologica@ipib;

/educacaoteologica; Educação Crista; SEC; educrista@ipib; /educacaocrista; Ensino Infantil
Básico e Superior; SEIBS; seibs@; /seibs; Musica e Liturgia; SML; liturgia@ipib; /liturgia;
Educação Continuada; EDUCON; educontinuada@ipib; /educacaocontinuada; Ministério da
Comunicação;

MC;

comunicacao@ipib;

/comunicação;

O

Estandarte;

estandarte;

estandarte@ipib; /estandarte; Alvorada; alvorada; alvorada@ipib; /alvorada; Portal; Portal;
portal@ipib; www.ipib.org; Associação Bethel (gratuito); Bethel; bethel@ipib; www.bethel.org.br
e /bethel; Pendao Real Pendão; pendaoreal@ipib; /pendaoreal. Quanto ao Documento Comex
006/08 (Do Ministério da Comunicação, propondo a suspensão da utilização do espelho “ipib”
por pastores da nossa igreja), decide: Comunicar a todos os que utilizam o espelho “ipib” para
recebimento de mensagens pela Internet que, a partir de 1º de junho de 2008, não s erá
permitida essa utilização. Quanto ao Documento Comex 007/08 (Do Conselho Latino
Americano de Igrejas, encaminhando informações a respeito de reunião da Junta Diretiva,
acompanhada de carta pastoral), decide: Tomar conhecimento e enviar carta oficial de
solidariedade e apoio à Junta Diretiva do Clai. Quanto ao Documento Comex 008/08 (Do
Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando documento do Presbitério de Sorocaba com solicitação
de permanência da Missionária Virgínia Clare Gartrell em Bethel Casas Lares), decide: Informar
ao Sínodo Sul de São Paulo que: 1) Todos os esforços pela permanência da Missionária Virgínia
Clare Gartrell foram feitos; b) A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUSA) tomou a
decisão de retirar seus missionários no Brasil; 3) A IPI do Brasil respeita a decisão de sua
parceira; 4) Nada impede que o presbitério estabeleça os meios para a sua permanência no
Brasil, inclusive estabelecendo parceria entre presbitérios da Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos e da IPI do Brasil, devidamente avalizados pelas duas denominações. Quanto ao
Documento Comex 009/08 (Do Sínodo Nordeste, solicitando adiamento do prazo para início da

restituição de adiantamento feito para aquisição de propriedade), decide: autorizar o início da
restituição de adiantamento para aquisição de propriedade para a IPI de Cidade Nova,
Presbitério de Sergipe, a ser feito em dez parcelas mensais, a partir de 10 de junho de 2008.
Quanto ao Documento Comex 010/08 (Da Administração Geral, informando a existência de
duas sepulturas vazias em nome da IPI do Brasil no Cemitério dos Protestantes), decide:
Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral elabore uma proposta de normas para utilização
das sepulturas vazias em nome da IPI do Brasil no Cemitério dos Protestantes. Quanto ao
Documento Comex 012/08 (Da Administração, informando a respeito de veículo doado a IPI do
Brasil pela PCUSA), decide: Vender o veículo e remeter os recursos para o Fundo de
Treinamento de Liderança, reduzindo-se a verba dotada para a recomposição do Fundo prevista
no orçamento da igreja, se houver necessidade. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO DA SESSÃO:
Às 18h00, foi decidida a prorrogação do horário da sessão até as 20h30. DECISÕES: Quanto
aos Documentos Comex 014/08 (Do Sínodo São Paulo, encaminhando pedido de bolsa de
estudo em favor do Rev. Paulo Eduardo Cesquim) e Comex 031/08 (Do Sínodo Oeste Paulista,
encaminhando pedido de bolsa de estudo em favor do Rev. Tiago do Vale Cardoso), decide:
Encaminhar os documentos à apreciação da Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao
Documento Comex 015/08 (Da Comissão Especial do V Centenário de Calvino, apresentando
relatório), decide a respeito das celebrações do V Centenário do nascimento de João Calvino: 1)
Trabalhar para que as celebrações do importante evento contem com a participação das outras
igrejas brasileiras de tradição presbiteriana/reformada, herdeiras do pensamento e da obra de
João Calvino; promover reuniões preparatórias com as mesmas a fim de tentar de buscar a
unidade de propósito e cuidar para que as programações sejam revestidas do sentimento de
gratidão a Deus pela vida de seu ilustre e humilde servo, cuja influência um dia nos alcançou e
que tem se espalhado por todo o mundo; 2) Cuidar para que as celebrações sejam realizadas
fazendo justiça ao espírito de Calvino, sempre preocupado em que a glória de Deus, e não a
exaltação humana, seja colocada em primeiro lugar; 3) Pensar na possibilidade de se
estabelecer uma data que marque a comemoração da Reforma de Calvino no Brasil, havendo a
sugestão de que seja o dia 27 de março, lembrando a celebração da Ceia do Senhor realizada
pela primeira vez na América, na Baía da Guanabara, no ano de 1557; 4) Sugerir que O
Estandarte edite cadernos especiais sobre o assunto, aproveitando a oportunidade para que a
igreja conheça mais a vida de João Calvino e da herança reformada, que deve ser revitalizada.;
Para isto, que o próximo Caderno de O Estandarte, a ser lançado no mês de agosto deste ano,
seja o livreto A Humanidade de Calvino, que está sendo traduzido; E, igualmente, que os demais
Cadernos, a serem produzidos neste ou no próximo ano, sejam dedicados a esta matéria; 5)
Publicar obras – até cinco - com o propósito de fortalecer a identidade reformada da IPI do Brasil
como igreja de Jesus Cristo do ramo reformado, sendo a primeira delas o livro do Dr. John

Mackay, O Sentido Presbiteriano da Vida; os demais serão editados nestes dois anos e devem
ser pequenos textos de alcance popular, com facilidade de leitura para todos, cabendo sua
distribuição e venda ampla para toda a igreja à Editora Pendão Real; 6) Lançar o livro João
Calvino – textos escolhidos, preparado pelas Publicações João Calvino, do Seminário Teológico
de São Paulo, no mês de abril, por ocasião do primeiro encontro a ser promovido com as
lideranças das demais igrejas presbiterianas/reformadas; na oportunidade, deverão ser
planejadas as demais comemorações, tanto na IPI do Brasil como em outras denominações; 7)
Determinar que os Seminários da Igreja, por meio da promoção de Semanas Teológicas, se
envolvam no espírito das celebrações e, especialmente, no estudo e divulgação da obra e do
pensamento do reformador de Genebra; 8) Publicar, pela Secretaria de Educação Cristã da IPI
do Brasil, uma revista especial temática sobre João Calvino, a ser estudada na escola dominical
das igrejas; 9) Participar do concurso promovido pela Aliança Mundial de Igrejas Reformadas
(AMIR) para escolha de um hino, cujo tema esteja relacionado com a teologia e espiritualidade
desenvolvida por Calvino, que possa ser utilizado no culto comemorativo dos 500 anos, em
2009, sendo convidado para compor tal hino o maestro e Rev. João Wilson Faustini; 10) De
maneira especial, tomar medidas para que as celebrações possam alcançar não só outras
igrejas irmãs, mas especialmente o arraial independente, através das igrejas locais, presbitérios,
sínodos e Assembléia Geral; 11) Divulgar, através do Portal da IPI do Brasil e de O Estandarte, o
programa de comemorações e seus objetivos; 12) Promover a confecção de um selo oficial de
Calvino pelo Correio; 13) Promover concurso nacional de criação de hino sobre Calvino; 2)
Determinar que os recursos necessários ao desenvolvimento do trabalho por parte da Comissão
Especial sejam encaminhados à Diretoria da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex
020/08 (Da Comissão Especial designada para estabelecer critérios para concessão de auxílio a
sínodos para participação em reuniões da Comissão Executiva da Assembléia Geral,
apresentando relatório), decide: Devolver o documento à comissão para que o reestude,
incluindo a possibilidade de rateio de despesas com transporte entre os sínodos. Quanto ao
Documento Comex 021/08 (Da Diretoria da Assembléia Geral, indicando o nome de Fabrício
Guilherme para ser o secretário do Portal da IPI do Brasil), decide: Aprovar. Quanto ao
Documento Comex 022/08 (Da Secretaria Geral, encaminhando solicitação de liberação de
recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Magistério dos Revs. Marco Antônio Barbosa e
Elizeu Rodrigues Cremm), decide: Autorização a liberação de recursos do Fundo de Garantia de
Tempo de Magistério aos Revs. Marco Antônio Barbosa, do Seminário Teológico Rev. Antônio
de Godoy Sobrinho, e Elizeu Rodrigues Cremm, do Seminário Teológico de São Paulo. Quanto
ao Documento Comex 023/08 (Da Secretaria Geral, encaminhando correspondência do
Conselho da IPI de São José do Rio Pardo, comunicando decisão de “não pagamento de dívida
à Assembléia Geral), decide: 1) Devolver o documento ao Conselho da IPI de São José do Rio

Pardo por vício de encaminhamento; 2) Informar ao Sínodo Minas Gerais e ao Presbitério São
Paulo – Minas, ao qual está jurisdicionada a IPI de São José do Rio Pardo, a respeito do
assunto. Quanto ao Documento Comex 024/08 (Da Secretaria Geral, encaminhando
documentos a respeito de prestação de serviços à Associação Bethel por Almir Pereira da Silva
que não foram pagos), decide: Devolver o documento ao remetente, orientando-o a entrar em
contato diretamente com a Associação Bethel. Quanto ao Documento Comex 025/08 (Do Rev.
Filippo Blancato, apresentando relatório e solicitando substituição na relatoria e na comissão),
decide: 1) Nomear o Rev. Roberto Viani como relator; 2) Solicitar ao Rev. Filippo Blancato que
continue a integrar a referida Comissão Especial; 3) Determinar que o relatório seja apresentado
na reunião de agosto, em Dourados, MS. Quanto ao Documento 027/08 (Do Ministério da
Educação, encaminhando informações a respeito do secretário de Música e Liturgia e
recomendando apreciação da questão de sua permanência ou substituição, acompanhada de
mensagem do Rev. Ismael Gomes Júnior solicitando sua substituição da função de secretário de
Música e Liturgia), decide: 1) Acatar renúncia do Rev. Ismael Gomes Júnior da função de
secretário de Música e Liturgia e agradecer pelo serviço realizado; 2) Nomear o Rev. Émerson
Ricardo Pereira dos Reis para ocupar a função de secretário de Música e Liturgia. Quanto ao
Documento 028/08 (Do Secretário Geral, encaminhando informações sobre presbitérios que
não encaminharam resumos de atas, igrejas que não preencheram es tatística e de presbitérios
que não encaminharam votação de emenda constitucional), decide: 1) Registrar o seguinte
resultado a respeito da votação da emenda constitucional ao Artigo 127 da Constituição da IPI
do Brasil, com a seguinte redação: “Artigo 127A – O mandato da próxima Diretoria terá início em
fevereiro de 2011 e término em julho de 2015”: 43 presbitérios comunicaram a votação da
emenda no prazo estabelecido; 39 presbitérios votaram a favor da aprovação da emenda; 3
presbitérios votaram contra a aprovação da emenda; 1 presbitério votou em branco; 2)
Encaminhar aos respectivos sínodos informação a respeito de presbitérios que não cumpriram
prazo de votação a fim de que tomem as devidas providências; 3) Determinar às igrejas que não
preencheram o formulário estatístico e aos presbitérios que não enviaram resumo de atas que o
façam até o dia 15 de abril de 2008. Quanto ao Documento 029/08 (Da Comissão Especial
designada para se reunir com a representação da IPI do Brasil junto à Cenacora), decide: 1)
Nomear Comissão Especial para avaliar o trabalho de Cenacora e a conveniência da
permanência da IPI do Brasil no organismo, integrada pelos Revs. Fernando Bortolleto Filho,
Mário Ademar Fava, Leontino Farias dos Santos e Gerson Correia de Lacerda e pela Presba.
Eleni Rodrigues Mender Rangel, apresentando seu relatório na reunião da Comissão Executiva
da Assembléia Geral programada para o mês de agosto; 2) Determinar que a referida Comissão
Especial ouça o Rev. Edson Fabiano dos Santos; 3) Determinar que os representantes da IPI do
Brasil junto à Cenacora não assumam cargos na diretoria da entidade. AUTORIZAÇÃO PARA

SE RETIRAR: 1) Às 18h30, o Rev. Assir Pereira foi autorizado a se retirar, tendo assumido a
presidência da reunião o Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; 2) A partir da 2ª sessão, foram
autorizados a se retirarem os Rev. Marcos Paulo de Oliveira, do Sínodo Rio São Paulo, e o Rev.
Márcio Pereira de Souza, do Sínodo Norte Paulistano. APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata
foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A presente sessão foi encerrada às 20h20, com oração
por Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, lavrei a
presente ata, que é assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
Segunda Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 29 de março de 2008, com início às 13h15min, no Escritório Central da
IPI do Brasil, à rua Amaral Gurgel, 452, sobreloja, São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir
Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º
secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos
Santos; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino
Saturnino de Souza; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista:
Presb. Walter Signorini; Sínodo Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca Júnior;
Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista: Clayton Leal da Silva;
Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev.
Ezequiel Luz. AUSENTES: Da Diretoria: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel; Sínodos:
Rio-São Paulo, Setentrional, Norte Paulistano e Meridional. QUÓRUM: Havendo quórum, o
presidente declara abertos os trabalhos da 2ª sessão da 5ª Reunião da Comissão Executiva da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson
Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro
Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário
geral; Ione Rodrigues Martins, coordenadora de adultos; Presb. Odair Martins, assessor da
Coordenadoria Nacional de Adultos. DEVOCIONAL: Oração pelo Rev. Erivan Magno de Oliveira
Fonseca Júnior. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 032/08 (Da Tesouraria da IPI do
Brasil, apresentando relatório), decide: 1) Deixar sobre a mesa, até a próxima reunião da
Comissão Executiva, que será marcada por ocasião da consagração do novo edifício sede da
nossa igreja; 2) Incumbir cada representante sinodal de examiná-lo e verificar a situação de sua
região quanto à contribuição para a Tesouraria da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex
030/08 (Do Ministério da Missão, apresentando relatório de atividades e diversas propostas),
decide: 1) Estabelecer que diretores de Ministério e secretários tenham suas despesas para
participação em eventos da IPI do Brasil pagas pelo respectivo Ministério ou Secretaria; 2)
Repassar o valor de até R$ 70.000,00 (sendo R$ 35.000,00 da venda do automóvel e R$
35.000,00 de rendimentos do Fundo para Capacitação de Liderança), se houver necessidade,
para a realização do Congresso de Pastores e Missionários; 3) Aprovar auxílio para viagem de
pastores e missionários para participação no Congresso de Pastores e Missionários, bem como
auxílio para inscrições de grupos por Presbitério; 4) Dar os passos para estabelecer parceria

oficial com as Igrejas Presbiterianas do Egito e de Gana; 5) Hospedar a próxima consulta sobre
Treinamento de Leigos e Obreiros Não Ordenados, com apoio financeiro da Outreach
Foundation, com participação das Igrejas Presbiterianas de Gana, Egito e EUA, a ser realizada
de 2 a 6/2/2009, ficando o Ministério da Missão e a Secretaria de Evangelização responsáveis
pela organização do evento. Quanto à Comissão Especial para Elaboração de Afirmação de
Fé, decide: Nomear o Rev. Leontino Farias dos Santos para integrar a referida Comissão e
designá-lo para ocupar a relatoria em lugar do Rev. Valdinei Aparecido Ferreira. APROVAÇÃO
DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A presente sessão foi
encerrada às 14h40, com oração pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião e Bênção Apostólica
pelo Rev. Silas Silveira. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, lavrei a presente ata, que é
assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 30 de maio de 2008, com início às 19h55, no Edifício Eduardo Carlos
Pereira, à rua Nestor Pestana, 155, 8º andar, em São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir
Pereira. SECRETÁRIO: Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender
Rangel, 2ª vice-presidente; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos; Sínodo Brasil Central:
Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Jean Carlos Selleti; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Rev. Erivan Magno de Oliveira Fonseca
Júnior; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos
Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Setentrional: Rev. Samuel
do Prado; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Vale do Rio Paraná:
Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES: Diretoria: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice presidente,
Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Sínodos Norte Paulistano, Oeste Paulista, Osasco e
Sul de São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 6ª
Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010.
DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira
Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Alceu
Cândido Lemes, da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria. DEVOCIONAL: Foi
feita uma oração pelo Rev. Jean Carlos Selleti. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o
seguinte horário de trabalho: até às 21h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex 032/08 – Da
Tesouraria da IPI do Brasil, apresentando relatório. Comex 033/08 – Da Comissão Permanente
de Exame de Contas e Auditoria, apresentando relatório referente ao exame de contas da
Tesouraria da IPI do Brasil referente aos anos de 2006 e 2007. DECISÕES: 1) Quanto ao
Documento Comex 032/08 (Relatório da Tesouraria), decide: tomar conhecimento.2) Quanto
ao Documento Comex 033/08 (Relatório da Comissão Permanente de Exame de Contas e
Auditoria, referente aos anos de 2006 e 2007), considerando que: a) as demonstrações
contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos, a posição patrimonial e financeira
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 31/12/2006 e 31/12/2007 e o resultado de
suas operações referente ao exercício findo naquela data; b) de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, os atos administrativos e financeiros da Diretoria da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil foram praticados com a devida observância estatutária
vigente; decide: aprovar as contas relativas aos exercícios sociais de 2006 e 2007. 3) Voto de
apreciação – Decide registrar voto de apreciação pelos trabalhos desenvolvidos pela tesouraria

e pelos membros da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria. 4) Nome do
novo edifício sede da IPI do Brasil – Decide denominar o prédio da Rua Consolação, 2.121,
que será a nova sede da IPI do Brasil, de “Edifício 31 de Julho”. 5) Voto de pesar – Decide
registrar voto de pesar pelo falecimento do Rev. Francisco Ferreira Nunes. APROVAÇÃO DA
ATA: A presente ata será enviada a todos os participantes da reunião, que terão dez dias para
apresentação de observações. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 20h50, com
oração pelo Rev. Leontino Farias dos Santos. Para constar, eu, Presbítero Assuero Guerra de
Moura, 2º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos
membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 7ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 31 de julho de 2008, com início às 19h30, no Edifício “31 de Julho”, à
rua da Consolação, 2.121, em São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira.
SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev.
Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni
Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos;
Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de
Souza; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter
Signorini; Sínodo Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Sudoeste
Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de
Camargo. AUSENTES: Sínodos Meridional, Nordeste, Osasco, Rio-São Paulo, São Paulo,
Setentrional e Vale do Rio Paraná. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda,
secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos,
administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Rudi Zimmer,
diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil; Rev. José Carlos Vaz de Lima, presidente da
Assembléia Legislativa de São Paulo; Revs. Abival Pires da Silveira e Rubens Cintra Damião,
ex-presidentes do Supremo Concílio da IPI do Brasil; além de muitos pastores e membros de
diversas igrejas locais. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente abriu os trabalhos da 7ª
Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010,
convocada exclusivamente para o sessão solene de consagração do Edifício “31 de Julho”, a
nova sede da IPI do Brasil. CONSAGRAÇÃO DO EDIFÍCIO “31 DE JULHO”: Constou da
seguinte ordem: Descerramento da placa de Inauguração; Cântico do Hino Nacional Brasileiro;
Culto com proclamação da palavra pelo Rev. Assir Pereira, declaração de consagração pelos
Revs. Abival Pires da Silveira e Leontino Farias dos Santos; bênção apostólica pelo Rev. Rubens
Cintra Damião (ex-presidentes do concílio máximo da IPI do Brasil); Saudação dos Revs. José
Carlos Vaz de Lima, presidente da Assembléia Legislativa de São Paulo, e Rudi Zimmer, diretor
executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e
aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada com coquetel, confraternização e visita a
todos os andares do Edifício “31 de Julho”, às 21h15. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos
membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 8ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 1º de agosto 2008, com início às 11h20, no Edifício “31 de Julho”, à
rua da Consolação, 2.121, em São Paulo, SP. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira.
SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev.
Assir Pereira, presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio
Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário.
REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos;
Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de
Souza; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter
Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo Norte Paulistano: Rev.
Fernando Bortolleto Filho; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista:
Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo.
AUSENTES: Da Diretoria: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice presidente; Representação
Sinodal: Sínodos Meridional, Nordeste, Rio-São Paulo, Setentrional e Vale do Rio Paraná.
DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro
Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário
geral. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente abriu os trabalhos da 8ª Reunião da Comissão
Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEVOCIONAL: Constou
de oração feita pelo Presb. Luiz Ribeiro da Silva.

MOTIVO DA REUNIÃO: A Comissão

Executiva foi convocada para apreciar informações sobre negociações de venda da propriedade
da IPI do Brasil em Sorocaba, SP, conforme autorização da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
realizada em 2007, na IPI do Cambuci, em São Paulo, SP. DECISÃO: A Comissão Executiva
decide dar apoio à Diretoria na continuidade das negociações que estão sendo desenvolvidas.
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi
encerrada às 11h50, com oração pelo Rev. Dimas Barbosa Lima. Para constar, eu, Rev. Ézio
Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será
assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
PRIMEIRA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: 29 de agosto de 2008, com início às 9h00, nas dependências da IPI de
Dourados, à rua dos Missionários, 805, Dourados, MS. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira.
SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev.
Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni
Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb.
Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do
Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo
Meridional: Rev. Ismael Salles Devidé; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de
Souza; Sínodo Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Ocidental: Presb.
Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo São Paulo: Rev.
Filippo Blancato; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São
Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz.
AUSENTES: Sínodos: Nordeste, Rio-São Paulo, Osasco e Setentrional. QUÓRUM: Havendo
quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 1ª Sessão da 9ª Reunião da Comissão
Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS:
Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro Henrique dos Santos,
administrador geral; Rev. Jonas Furtado do Nascimento, secretário interino de Evangelização.
DEVOCIONAL: Dirigida por Presb. Walter Signorini, constando de: oração pelo Rev. Silas
Silveira; cântico do hino “Tu és fiel”, do hinário Cantai Todos os Povos, 63; leitura de I Coríntios
10.30-33; 11.1; meditação; cântico do hino “A Beleza de Cristo”, do hinário Cantai Todos os
Povos, 238; e oração final pelo Presb. Walter. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o
seguinte horário de trabalho: da 9h00 às12h30 e das 14h00 às 18h00.

ENTRADA DE

DOCUMENTOS: Comex 098/07 – Da Secretaria Geral, encaminhando comunicação da Aliança
Mundial de Igrejas Reformadas a respeito de sua união com o Reformed Ecumenical Council,
dando origem a um novo organismo denominado “World Communion of Reformed Churches”,
acompanhada de solicitação de nomeação de delegação para a nova entidade. Comex 034/08 –
Da Secretaria Geral encaminhando relatório da Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas
com textos de Ordenações Litúrgicas e de Documento Especial sobre Rebatismo, Ceia para
Membros Não Professos e Culto de Intercessão por Cura com Unção com Óleo, acompanhados
da proposta de que os dois sejam juntados, colocando-se o segundo um apêndice do primeiro.
Comex 035/08 – Do Sínodo Ocidental encaminhando consulta a respeito de recepção de
ministro, acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica. Comex 036/08 – Do Sínodo

Sudoeste Paulista encaminhando documento do Presbitério Central Paulista com solicitação de
ajuda financeira ao Rev. Cláudio Correa de Souza. Comex 037/08 – Do Sínodo Nordeste
encaminhando solicitação de recursos para a I Conferência Missionária em Salvador, BA.
Comex 038/08 - Do Sínodo das Minas Gerais solicitando continuidade da ajuda de custo ao Rev.
David Rose de Carvalho, com reajuste anual, acompanhado de outro documento com
informações a respeito da situação do Rev. David Rose de Carvalho. Comex 039/08 – Do
Ministério da Missão com solicitação de verba complementar para o Congresso Nacional de
Adultos. Comex 040/08 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira encaminhando relatório a
respeito de avaliação de Elional Rios Afonseca visando sua licenciatura em caráter excepcional.
Comex 041/08 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira encaminhando informações a respeito de
trabalho desenvolvido para aquisição de propriedade. Comex 042/08 - Do Sínodo Oeste Paulista
solicitando concessão de bolsa de estudos para o Rev. Carlos Roberto Alves de Souza. Comex
043/08 - Do Sínodo das Minas Gerais encaminhando documento a respeito do
homossexualismo. Comex 044/08 - Do Sínodo Brasil Central encaminhando proposta de
parceria entre o Presbitério do Distrito Federal da IPI do Brasil e o Presbitério Cincinnati da
PCUSA, com a continuidade de atuação do Rev. Sermsakdi Michael Sivalee. Comex 045/08 Da Secretaria Geral da IPI do Brasil encaminhando relatório de viagem ao Chile feita pelo Rev.
Celso Cezar Machado, acompanhado de carta dirigida ao Rev. Assir Pereira enviada pela
Congregación Roca de La Eternidad. Comex 046/08 – Da Diretoria da Assembléia Geral
encaminhando Plano de Mobilização pela Educação das Igrejas Cristãs, remetidos pelo
Conselho Latino Americano de Igrejas (Clai) e comunicação de designação do Presb. Darli Alves
de Souza para coordenar as atividades de tal plano no âmbito da IPI do Brasil. Comex 047/08 –
Da Secretaria Geral encaminhando relatório de Diaconia referente ao ano de 2007. Comex
048/08 – Do Rev. Roberto Viani, relator da Comissão Especial para Apuração de Irregularidades
no Sínodo Sul de São Paulo, apresentando relatório e solicitando prazo de mais 90 dias para
conclusão de seus trabalhos. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 098/07 (Da
Secretaria Geral, encaminhando comunicação da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas a
respeito de sua união com o Reformed Ecumenical Council, dando origem a um novo organismo
denominado “World Communion of Reformed Churches”, acompanhada de solicitação de
nomeação de delegação para a nova entidade), decide: Manter a seguinte representação: Revs.
Assir Pereira, Clayton Leal da Silva e Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel (titulares) e Rev.
Gerson Correia de Lacerda (suplente). Quanto ao Documento Comex 034/08 (Da Secretaria
Geral encaminhando relatório da Comissão Especial de Ordenações Litúrgicas com textos de
Ordenações Litúrgicas e de Documento Especial sobre Rebatismo, Ceia para Membros Não
Professos e Culto de Intercessão por Cura com Unção com Óleo, acompanhados da proposta de
que os dois sejam juntados, colocando-se o segundo um apêndice do primeiro), decide: Aprovar

os dois documentos, ficando o segundo como um apêndice ao primeiro, nos seguintes termos:
“Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil - I – Prefácio - As Ordenações Litúrgicas da IPI do
Brasil estão consubstanciadas no presente Diretório para o Culto a Deus (DCD). O Diretório aqui
transcrito apresenta uma teologia do culto baseada nas Escrituras Sagradas e nas Confissões
de Fé da Igreja. Ele é parte de uma rica herança litúrgica que se expressou e se expressa em
uma diversidade de culturas e tradições. Seu principal propósito é estabelecer os parâmetros
para a celebração do culto cristão com integridade. Ele parte da convicção de que a Igreja é una
e que seu culto, testemunho e serviço estão unidos de modo inseparável. O Diretório para o
Culto a Deus diferente de um Manual do Culto. Neste se concretizam as orientações contidas no
Diretório, com a elaboração de textos e ordens de culto que também servem como modelo para
celebrações litúrgicas mais livres. Na IPI do Brasil, o Diretório tem força de lei, faz parte das
Normas Constitucionais e Legais e é promulgado pela Assembléia Geral para uso das igrejas. O
Manual, por sua vez, é aprovado pela Assembléia Geral para uso voluntário das igrejas. O
presente Diretório resulta do esforço feito para que orientações litúrgicas, fiéis à herança bíblica
e reformada, possam nortear a igreja em um tempo de grandes transformações religiosas,
quando se inicia o terceiro milênio de existência do cristianismo e o segundo século de vida da
IPI do Brasil como igreja presbiteriana brasileira. A história do culto na tradição reformada mostra
que tanto os manuais como os diretórios para o culto foram sempre valiosos como fonte de
orientação para o culto oferecido a Deus com integridade. No século XVI e até meados do século
XVII, somente os manuais foram utilizados. No século XVIII, o Diretório de Westminster
suplantou os manuais de culto no mundo anglo-saxão. No século XIX, os manuais voltaram a
guiar o culto presbiteriano de fala inglesa juntamente com os diretórios. No presbiterianismo
brasileiro, essas influências estão presentes no Manual do Culto, produzido por Modesto
Perestrello Barros de Carvalhosa, em l892, no Manual de Ofícios Religiosos, de 1961, nas
Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil, adotadas em l964 e que constituem simplificação e
adaptação do Diretório de Westminster, elaborado em l788, quando se organizou a Assembléia
Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Elas estão presentes também no Manual do
Culto da IPI do Brasil, de 1996. O uso do Manual do Culto, ao lado da obediência às normas do
Diretório para o Culto da IPI do Brasil, destaca, com clareza, o princípio que norteia o culto
reformado: o equilíbrio entre forma e liberdade, que não devem estar em conflito. Utilizados lado
a lado, eles contribuem para preservar a natureza comunitária e católica do culto, colocando-nos
em comunhão com a Igreja de Jesus Cristo em todo o tempo e lugar e ajudando-nos a
transcender tanto o individualismo exacerbado do nosso tempo quanto o secularismo. - II –
Introdução ao Culto Cristão e Reformado - O culto cristão atribui com alegria todo o louvor,
honra, glória e poder ao Deus triúno. Através do culto, o povo de Deus reconhece a sua
presença no mundo e em sua vida e, ao responder à sua ação redentora em Jesus Cristo, é

transformado e renovado. No culto, os fiéis oferecem-se a Deus e por Ele são equipados para o
seu serviço no mundo. O Espírito Santo faz as pessoas tomarem consciência da graça de Deus
e de seus direitos sobre suas vidas, levando-as a invocar o seu nome, proclamar os seus
poderosos feitos e sua auto-revelação, e entregar suas vidas à causa do seu reino no mundo. As
primeiras lembranças do povo de Israel falam do encontro entre Deus e os seres humanos. Deus
tomou a iniciativa tanto na criação como no pacto, chamando ao arrependimento e oferecendo
perdão. Em Jesus Cristo, Deus assumiu totalmente a condição humana por um ato de autorevelação, redenção e perdão. Ao entrar em um mundo fragilizado, Deus, em Jesus Cristo,
expiou o pecado e restaurou a vida humana, levando o tempo e o espaço, a matéria e a vida
humana à sua plenitude, como instrumentos de louvor e prazer ao seu Criador. Na pessoa e
obra de Jesus Cristo, Deus e a vida humana estão unidos, sem serem confundidos, e distintos ,
sem estarem separados. A vida de Jesus revela o caráter autêntico do culto cristão. Ele é o Deus
vivo, presente no viver diário do povo. Aquele que é proclamado no testemunho de fé é a
Palavra de Deus pronunciada na criação, a Palavra de Deus prometida e que dirige toda a
história do pacto, a Palavra de Deus que se tornou carne e habitou entre nós, aquele que foi
crucificado e ressuscitou em poder e que voltará em triunfo para julgar e reinar. Através da
Escritura, da proclamação da Palavra e dos sacramentos, Deus em Cristo se faz presente pela
ação do Espírito Santo que transforma, fortalece e sustenta a vida humana. No culto cristão, o
povo de Deus ouve a Palavra proclamada, recebe a Palavra no sacramento, descobre a Palavra
no mundo, e é enviado para seguir a Palavra no mundo. Desde o início, Deus criou homens e
mulheres para a vida em comunidade, chamando o povo para com Ele fazer um pacto. Jesus
chamou, comissionou e prometeu estar presente junto ao povo reunido em seu nome. O Espírito
Santo convoca, reúne, dispõe e fortalece a nova comunidade do pacto. A cada membro o
Espírito concede dons para a edificação do corpo de Cristo, equipando-os para a obra do
ministério. Em comunidade ocorre a resposta pessoal do cristão a Deus. O povo de Deus
responde em palavras e atos de louvor e gratidão, por meio da oração, proclamação, recordação
e entrega. Em nome de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, a comunidade cristã adora e serve
a Deus nas experiências de vida em comum, no discipulado pessoal, no ministério m útuo e no
ministério comum no mundo. Ao falarmos em culto “reformado” queremos dizer “reformado
segundo a Palavra de Deus.” O princípio fundamental da Tradição Reformada é a convicção de
que o ensino da Igreja, a espiritualidade cristã, o governo eclesial e o culto devem ser moldados
conforme as Escrituras. Nelas temos, mediante a ação do Espírito Santo, o testemunho singular
e pleno da revelação de Deus por meio da encarnação da Palavra em nosso Senhor Jesus
Cristo. O culto reformado reflete a fé bíblica que temos em comum com toda a família cristã em
todos os tempos e lugares: fé em um só Deus em três pessoas, que criou todas as coisas e se
encarnou em Jesus Cristo, nosso Salvador; no Espírito Santo, que continua a agir recriando o

mundo; em uma só Igreja e seus sacramentos; na vida além da morte como parte da nova
criação que Deus está operando entre nós. Dentro dessa tradição cristã universal de que
partilhamos, o enfoque do culto reformado volta-se para iniciativa e ação de Deus, sua autorevelação e chamado, reunindo-nos na comunidade de fé. O propósito do culto reformado é
adorar e agradecer ao Deus triúno pelo que ele é em si e pelo que nos faz, através de sua graça
soberana, na pessoa de Jesus Cristo, mediante a obra do Espírito Santo. Ele não tem com o
objetivo simplesmente fazer sentirmo-nos felizes e confortáveis. Ao contrário, busca a fidelidade
à vontade de Deus revelada nas Escrituras e que nos coloca, muitas vezes, em confronto e
desacordo com o mundo ao redor. A grande alegria é cultuar a Deus e, em perfeita liberdade,
servi-lo. O culto reformado não se restringe aos atos religiosos, mas transborda no dia-a-dia em
atos concretos de misericórdia, justiça e reconciliação para com o próximo. - III - A Igreja em
culto e seu ministério - Deus reúne como seu povo aqueles a quem chamou para serem seus
filhos por meio da fé em Jesus Cristo. Essa comunidade de fé é a Igreja, cuja vida é sustentada
pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder do ser humano. Nela, as pessoas vocacionadas
reconhecem os seus pecados e se curvam diante do amor de Deus, manifestado na vitória sobre
o pecado e pelo dom de Jesus Cristo, o Salvador, oferecendo suas vidas em grata dedicação
para o seu serviço. Ao estabelecer a Igreja, Deus a comissionou para ser o meio pelo qual o s eu
amor redentivo fosse estendido a toda a humanidade. A Igreja existe, pois, para declarar os atos
admiráveis daquele que chama as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz e que, pela
sua graça manifestada em Jesus Cristo, estende a mão para perdoar, redimir e revestir de poder
o ser humano indigno. Todos os crentes, segundo seus dons e vocações, participam do
ministério do Senhor ressuscitado na Igreja, a fim de que, pela sua ação, todo o joelho se dobre
e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Dentro desse ministério, alguns são
chamados por Cristo e separados pela ordenação para realizar tarefas especiais na vida da
Igreja. Embora não seja possível traçar-se uma distinção absoluta entre esses e outros cristãos,
uma vez que apesar dos dons diferentes o Espírito é o mesmo, reconhece-se uma distinção de
ofício. Assim, os que foram ordenados para o ministério da Palavra e sacramentos têm a
responsabilidade da supervisão do culto público e da ministração da Palavra de Deus na
pregação e nos sacramentos. Na Igreja, o pastor é responsável pela ordem do culto público e
zelará para que, com os diáconos e outras pessoas escolhidas, o culto tenha a participação de
todos e possa ser oferecido a Deus com correção e propriedade. A responsabilidade pela
integridade do culto caberá, em primeiro lugar, ao pastor, bem como às pessoas por este
designadas para a área de liturgia e música. - IV - O Culto a Deus - 1. A dinâmica do culto
cristão - 1.1. A iniciativa é de Deus - No culto cristão, a iniciativa pertence a Deus. Isso se
baseia no fato de que, no relacionamento com o ser humano, é sempre Deus quem dá o primeiro
passo. Deus cria, Deus busca, Deus perdoa, Deus dá poder. No culto, é Deus quem congrega a

sua Igreja para adorá-lo e servi-lo; é Deus quem revela ao seu povo o seu amor, manifesto em
Jesus Cristo; é Deus quem ilumina a sua Palavra pelo seu Espírito, a fim de que sua vontade
seja conhecida; é Deus quem une homens e mulheres, crianças e adultos, a fim de que todos
sejam um, tendo um só coração e uma só alma. - 1.2. A resposta é comunitária - Deus redime
o ser humano em Jesus Cristo para a comunhão com ele e de uns com os outros, como
membros da Igreja. O culto cristão é um ato comunitário, isto é, trata-se de uma resposta da
Igreja ao poderoso ato de redenção que Deus realiza em Jesus Cristo. - 1.3. O culto expressa o
evangelho - No culto cristão, o evangelho, em sua plenitude e simplicidade, é expresso. Isso
quer dizer que, no culto, se manifesta a suficiência da graça de Deus, o total desamparo do ser
humano quando abandonado aos seus próprios recursos, a ilimitada capacidade de Deus para
vencer o pecado e o poder divino para transformar as pessoas em novas criaturas. Portanto, no
culto, pelas Escrituras, pela proclamação da Palavra e pelos sacramentos, Jesus se põe diante
do ser humano. - 1.4. O culto é inspirado pelo Espírito Santo - É o Espírito Santo quem move
o ser humano a adorar a Deus pelo seu incansável amor, a se arrepender e a se humilhar diante
de Deus pelo seu pecado, a agradecer a Deus pelo perdão concedido em Jesus Cristo, e a
obedecer à vontade de Deus revelada nas Escrituras. - 1.5. Culto é vida - Ao cultuar a Deus, o
ser humano atende a vocação divina e reconcilia-se com o seu semelhante. Recebendo a sua
graça, passa então a viver uma vida nova em alegre obediência, segundo os valores do reino de
Deus, lutando para que a paz e a justiça prevaleçam na terra. Em comunhão com Deus e
voltando-se para o próximo, perceberá a cada dia o propósito redentivo de Deus para todas as
criaturas. - 2. A linguagem do culto cristão - 2.1. A linguagem é simbólica - Pela sua Palavra,
Deus cria todas as coisas. O ser humano responde à sua graça expressando-se no culto. Chama
a Deus pelo nome, invoca a sua presença, ora, permanece diante dele em silêncio e
contemplação. Curva-se diante de Deus, gesticula, faz música, ergue sua voz em louvor. A
linguagem do culto é simbólica porque Deus transcende a criação e não pode ser reduzido a
nada que nela existe. Mesmo os símbolos são incapazes de expressar a plenitude de Deus e
não correspondem à sua realidade.

Contudo, eles são adequados porque Deus, em sua

revelação, tomou a decisão de se adaptar à capacidade de compreensão da humanidade. Dessa
maneira, no Antigo Testamento, Deus foi cultuado mediante o uso de símbolos extraídos da
experiência humana (como libertador, juiz, pastor, etc.). O culto era celebrado com a realização
de ritos simbólicos (circuncisão, sacrifícios, jejuns, banquetes, etc.). No Novo Testamento, Jesus
usou dessa linguagem simbólica para falar de si mesmo e de Deus. Muitas vezes aprofundou o
significado de algumas expressões como Abba, Pai. No viver diário, Jesus se valeu de atos
comuns como o lavar os pés, o alimentar os famintos, o curar os enfermos, transformando-os em
novas maneiras expressivas de servir a Deus. E a Igreja, ao longo de sua história, sempre usou
e adaptou os símbolos bíblicos no culto. A linguagem simbólica no culto é autêntica e apropriada,

desde que seja fiel e aponte para Jesus Cristo, sua vida, morte e ressurreição. - 2.2. Jesus
Cristo é o centro dos símbolos - Como Senhor Ressurreto, Jesus Cristo é o fundamento de
todos os símbolos utilizados na Igreja. O Novo Testamento emprega uma nova linguagem
simbólica para falar a respeito de Jesus (Segundo Adão, Cordeiro de Deus, Verbo de Deus,
Primogênito de toda a criação, etc.). - 2.3. A linguagem deve ser fiel à revelação bíblica - De
acordo com a tradição reformada, a linguagem do culto deve sempre ser fiel ao testemunho das
Escrituras a respeito da revelação de Deus em Cristo Jesus. - 2.4. A linguagem deve ser
adequada à cultura - Em cada cultura, a Igreja sempre empregou e adaptou os símbolos
bíblicos no culto. Hoje, ao utilizar a tradição para se expressar no culto, a Igreja sabe que sua
autenticidade vem da verdade bíblica. A linguagem do culto é apropriada quando cada
comunidade sente que está utilizando a sua própria linguagem no ato de adoração a Deus. - 2.5.
A natureza da linguagem apropriada - A linguagem apropriada: é mais expressiva do que
racionalista; edifica e persuade, ao mesmo tempo em que informa e descreve; promove o fervor
e a ordem; expressa tanto a devoção da comunidade como dos indivíduos. - 3. O tempo do
culto - 3.1. O Dia do Senhor - O tempo especial para o culto é o Dia do Senhor, quando se
comemora a ressurreição de Jesus Cristo. No Novo Testamento, o primeiro dia da semana
comemorava o dia da ressurreição e era reservado pela comunidade do pacto para se reunir e
adorar a Deus em Jesus Cristo. O domingo deve ser consagrado ao repouso e à santificação, às
atividades piedosas e caridosas, especialmente ao culto comunitário. É o dia dedicado a ouvir a
Palavra de Deus, a celebrar os sacramentos na expectativa do encontro alegre com o Senhor e
a responder a ele em oração e serviço. - 3.2. O tempo todo - O fato de se reservar um dia
especial para o culto não significa que os cristãos deixam de adorar a Deus nos outros dias. Ao
contrário, a existência toda dos cristãos deve ser um ato de culto e adoração ao Senhor. Para os
cristãos, todo o tempo é santificado por Deus. - 4. O Espaço - 4.1. Em todos os lugares Existem lugares especiais edificados e consagrados para a adoração de Deus, mas isto não
quer dizer que outros lugares sejam menos apropriados. Deus fala aos seres humanos através
de toda a criação e em todos os lugares pode ser adorado. Ao se utilizar as dádivas da criação
no culto a Deus, atesta-se que o seu criador é o senhor de tudo e que todas as coisas foram
feitas para a sua glória. - 4.2. Os três centros litúrgicos do culto - O local dedicado ao culto a
Deus deve facilitar a reunião dos fiéis, criar um ambiente de comunidade e inspirar reverência. O
espaço do culto exerce uma influência profunda sobre o modo segundo o qual a congregação
percebe a natureza de Deus e da Igreja. Há três centros litúrgicos para o culto cristão: a fonte
batismal, o púlpito e a mesa do Senhor. Eles acomodam as ações principais do culto: -o batismo,
pelo qual o fiel ingressa na comunidade cristã e que enfoca todo o significado do evangelho; -o
púlpito, que simboliza a autoridade da Palavra de Deus na vida da Igreja; -a mesa do Senhor,
que denota a presença de Cristo no meio de seu povo reunido. A disposição do espaço do culto

deve expressar a relação integral entre a Palavra e os sacramentos, bem como a sua
centralidade no culto cristão. a) A fonte batismal deve estar sempre presente e visível no
ambiente do culto. Colocada em espaço apropriado, a fonte deve ter uma proeminência
significativa e tamanho amplo, ficando bem visível. Deve-se evitar o uso de uma tigela pequena,
que indica que pouca importância é dada ao sacramento do batismo. b) O púlpito deve ocupar
um lugar de proeminência igual ao da fonte e da mesa. É usado exclusivamente para a leitura e
exposição das Escrituras. Uma Bíblia grande, sempre aberta, deve s er colocada sobre o púlpito
claramente visível à congregação. Dessa mesma Bíblia são lidos os textos do dia. c) A mesa do
Senhor também deve ter um destaque igual ao da fonte e do púlpito, e ser claramente visível à
congregação. Deve ocupar uma posição acessível ao povo, pois é preferível que os
comungantes venham à mesa para receber o sacramento, como a família do Senhor, ao invés
de recebê-lo passiva e individualmente nos assentos. A mesa deve ser usada exclusivamente
para a celebração do sacramento, e não para vasos de flores ou pratos de ofertório. Cuidado
deve ser exercido para não obscurecer a natureza da ceia como expressão da graça proveniente
de Deus, e não como oferenda humana a Deus. É apropriado que o ministro conduza todas as
partes do culto atrás da mesa, exceto a leitura e exposição das Escrituras. - 5. Material a ser
utilizado no culto - Segundo as Escrituras, Deus criou o universo material e viu que isso era
bom. A Igreja entende que esse universo proclama a glória de Deus. Tanto o tempo, com o o
espaço e o mundo material foram criados por Deus e santificados por Jesus Cristo. O culto
cristão deve levar a Igreja a participar no propósito de Deus para redimir o tempo, santificar o
espaço e transformar a realidade material para a glória de Deus. A comunidade do pacto no
Antigo Testamento compreendeu que o mundo material reflete a glória de Deus e que, portanto,
pode ser meio apropriado para expressar o louvor e a gratidão a ele. Assim, no culto eram
utilizados cereais, frutos, luzes, toalhas, instrumentos musicais, etc. Jesus, por sua vez, em seu
ministério utilizou elementos comuns como redes, peixes, jarras, barro, água, pão, vinho. Ao
utilizá-los, ele os abençoou, demonstrando a presença do reino, da graça e do poder de Deus.
Com a água do batismo, os cristãos recebiam simbolicamente uma nova vida em Cristo. Através
dos sacramentos e comendo do pão e bebendo do vinho, eles sentiam a presença fortalecedora
de Cristo, relembravam o pacto feito por Deus com o povo e renovavam sua obediência a ele. A
tradição reformada reconhece que a vida dos cristãos e seus bens materiais pertencem ao
criador e devem ser oferecidos a ele em culto, como símbolo de sua auto-entrega. A riqueza das
cores, formas e sons deve ser posta diante de Deus como ato de louvor. Ao mesmo tempo, essa
tradição alerta para que a oferta material, em sua simplicidade de forma e função, mostre o que
Deus fez e o que ele quer das pessoas. A resposta humana, através da criação artística
(literária, arquitetônica, decorativa, mobiliária, musical, paramental e outras), é apropriada, ao
chamar a atenção para a presença de Deus. Manifestações artísticas adequadas não só evocam

a presença divina como desenvolvem nos adoradores a consciência da realidade e da graça de
Deus. No entanto, ao chamarem demasiadamente a atenção para si mesmas e sua beleza,
como fim em si, podem se tornar idolátricas. Por isso, deve-se tomar todo o cuidado para que as
manifestações artísticas permaneçam sempre como simples instrumentos para a adoração a
Deus. - V – Os elementos do culto - 1. A oração e cântico - A oração é parte essencial do
culto. Na oração e pela ação do Espírito Santo, as pessoas se encontram com o Deus revelado
em Jesus Cristo. A oração brota do íntimo da vida das pessoas em resposta ao Espírito. Ela é
moldada pela Palavra de Deus nas Escrituras e pela vida na comunidade de fé. A oração gera o
compromisso com a obra de Deus no mundo. Na oração, respondemos a Deus de muitas
maneiras: agradecendo por aquilo que ele tem feito; confessando, arrependidos individual e
coletivamente, as transgressões da sua vontade; suplicando por nós e pela comunidade;
intercedendo pelos outros e por todo o mundo; dedicando-nos para a glória de Deus. O cântico é
uma forma de resposta a Deus que envolve todo o ser que ora. Por ele, os fiéis se unem em
oração, seja na igreja, no lar ou em outro lugar. O povo da aliança sempre usou o dom de cantar
para oferecer orações e os salmos foram criados com esse propósito. Embora sejam usados
para leitura antifonal ou em uníssono, sua maior força de expressão ocorre quando são
cantados. Através dos tempos, a Igreja tem utilizado outras formas musicais, em culturas
diferentes, para que a congregação ore. O principal papel do coro e de outros que cantam é
conduzir a congregação para que ore cantando. Eles também podem orar em nome da
congregação com intróitos, responsos ou outros cânticos. A música instrumental também pode
ser uma forma de oração, mesmo sem palavras. A finalidade da música no culto não é divertir ou
mostrar habilidades artísticas nem servir para encobrir o silêncio. As orações podem ser feitas
com a congregação em pé, assentada, de joelhos, com as mãos erguidas ou impostas, na
intercessão, nas súplicas ou na ordenação. - 2. As Escrituras lidas e proclamadas - A
confissão da Igreja é que as Escrituras são a Palavra de Deus escrita, testemunhando a autorevelação de Deus. Onde essa Palavra é lida e proclamada, Jesus Cristo, a Palavra viva, graças
ao testemunho interno do Espírito Santo, está presente. Por isso, o ler, o ouvir, o pregar e o
confessar a Palavra são essenciais para o culto cristão. É dever do pastor assegurar que, no
culto público, a Escritura seja lida e proclamada regularmente na linguagem do povo. O ministro
da Palavra e Sacramentos é responsável pela correta seleção dos textos a serem lidos, de modo
que o povo possa ouvir toda a mensagem das Escrituras, tanto dos Salmos e outros textos do
Antigo Testamento como das Epístolas e Evangelhos no Novo Testamento. Essas leituras
podem seguir as diversas épocas do ano cristão e o Lecionárioi oferece uma ampla possibilidade
de leituras consistentes e afinadas com a Igreja de Cristo em todo o mundo. A leitura pública das
Escrituras deve ser feita de modo expressivo e atento ao significado do texto, de modo a
favorecer a concentração do povo. A Palavra pregada deve estar baseada na Palavra escrita.

Deve ser uma proclamação feita com a convicção de que, através do Espírito Santo, Jesus
Cristo se acha presente junto ao povo reunido, oferecendo sua graça e chamando à obediência.
A pregação exige diligência e discernimento para o estudo das Escrituras, disciplina na oração
diária, sensibilidade para com os acontecimentos que afetam a vida do povo, além de uma
obediência pessoal firme a Jesus Cristo. A prédica deve apresentar o evangelho com
simplicidade e clareza, em uma linguagem compreensível ao povo. Por uma questão de ordem,
a pregação será feita normalmente por um ministro da Palavra e Sacramentos ou por outra
pessoa autorizada pelo pastor da igreja. A Palavra também pode ser proclamada pelos mais
variados tipos de cânticos em que a mensagem bíblica é anunciada. Outras formas artísticas
como a dramatização ou a poesia também podem ser utilizadas, cuidando-se para que, por meio
delas, o povo possa ter o evangelho fielmente anunciado e responder a ele. A participação do
povo no momento da proclamação da Palavra deve favorecer: a) o discernimento da pessoa de
Jesus Cristo; b) a recepção da graça oferecida; c) a resposta ao seu chamado em obediência. O
povo também poderá responder à Palavra por meio de credos e confissões de fé. 3. O batismo O batismo é o sinal e o selo da incorporação à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Através do seu
próprio batismo, o Senhor Jesus se identificou com os pecadores, a fim de cumprir toda a justiça.
No batismo, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e assumiu a forma de servo manifesta em
seus sofrimentos, morte e ressurreição. Jesus assegurou aos seus seguidores sua presença e
poder, enviando-os por todo o mundo, a fim de anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Através do batismo, participamos da morte e ressurreição de Jesus. Através do
batismo, morremos para aquilo que nos separa de Deus e ressurgimos para a novidade de vida
em Cristo. Pelo batismo, o Espírito Santo une a Igreja por meio de um pacto com o seu Criador e
Senhor. A água do batismo simboliza as águas da criação, do dilúvio e do êxodo na saída do
Egito. Dessa forma, a água do batismo nos liga à bondade da criação de Deus e à graça
manifestada no pacto de Deus com Noé e Israel. Os profetas, em meio à desobediência do povo
no cumprimento do pacto com Deus, falam do juízo que rolará como as águas e da justiça como
um ribeiro perene, antevendo uma nova manifestação da graça e da bondade da criação como
um novo pacto. Em seu ministério, Jesus ofereceu-se como a água viva. Assim, o batismo é o
sinal e o selo da graça de Deus e da aliança em Cristo. Como a circuncisão era o sinal e o
símbolo da inclusão na graça de Deus e no pacto com Israel, assim o batismo é o sinal e o
símbolo da inclusão na graça de Deus e no pacto com a Igreja. Como uma marca distintiva, o
batismo significa: -a fidelidade de Deus, -a lavagem dos pecados, -o renascer, -o vestir as novas
vestes de Cristo, -o ser selado pelo Espírito de Deus, -o fazer parte do pacto familiar da Igreja
em Cristo. Como o corpo de Cristo é um, o batismo é o laço da unidade em Cristo. Assim como
eles estão unidos com Cristo pela fé, o batismo une o povo de Deus entre si e com a Igreja em
todos os tempos e lugares. As barreiras de raça, gênero, status, idade, nacionalidade e

históricas são vencidas. O batismo atualiza e sela o que a Palavra proclama: a graça redentora
de Deus oferecida a todos. O batismo é o dom da graça de Deus que nos chama para responder
em arrependimento, fidelidade e discipulado. O batismo dá à Igreja a sua identidade,
comissionando-a para o ministério no mundo. A fidelidade de Deus significada no batismo é
constante e segura, mesmo quando a fidelidade humana para com ele deixa de existir. A
eficácia do batismo não está ligada ao momento em que ele é ministrado, uma vez que ele
representa apenas o início da vida em Cristo. O batismo se renova com as decisões tomadas em
cada estágio posterior da vida. Mas a fidelidade de Deus não precisa ser renovada como a do
ser humano. Tanto os crentes como seus filhos estão incluídos no amor pactual de Deus. Os
filhos dos crentes devem ser batizados sem demora como também sem pressa indevida. Seja
ministrado para os que professam a sua fé ou para as crianças que são apresentadas pelos pais,
é um e o mesmo sacramento. O batismo de crianças testifica a verdade de que o amor de Deus
afirma seu direito sobre as pessoas antes que elas tenham condições de responder em fé. O
batismo daqueles que passam a fazer parte do pacto através da profissão de fé testifica a
verdade de que o dom da graça de Deus requer a plenificação por meio de uma resposta de
fidelidade. Recebe-se o batismo uma única vez. Entretanto, no culto, em diversas oportunidades,
os crentes reconhecem a ação contínua da graça de Deus. Ao participar na celebração do
batismo de outra pessoa, ao experimentar a força sustentadora da ceia do Senhor e ao reafirmar
os compromissos feitos no batismo, as pessoas confessam sua permanente necessidade da
graça e prometem novamente obediência ao Deus da Aliança em Cristo. Assim como há um só
corpo, existe um só batismo (Ef 4.4-6). A IPI do Brasil reconhece o batismo feito com água em
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por outras igrejas cristãs. ii Por questões de ordem, o
batismo deve ser autorizado pelo Conselho, administrado por um ministro da Palavra e
Sacramentos e acompanhado com a leitura e a proclamação da Palavra, em culto público. Em
casos especiais, quando não puder ser ministrado no culto com a congregação, deverá ser
realizado com a presença de um ou mais membros do Conselho e com a sua autorização,
devendo ser registrado no livro de atas. Casos de batismo feitos por capelães em hospitais,
prisões, escolas ou outras instituições devem ser devidamente autorizados por quem de direito e
o ministro deve cuidar para que a pessoa seja arrolada como membro de uma igreja. As
responsabilidades do Conselho com relação ao batismo são as seguintes: a) encorajar os pais a
apresentarem seus filhos para o batismo e conceder autorização para isso; b) admitir ao
batismo, após o devido preparo e os exames, aqueles que ainda não foram batizados e que se
apresentam para fazer sua pública profissão de fé; c) arrolar os que forem batizados; d)
certificar-se de que os batizados serão educados na compreensão do significado do batismo, da
ceia e da inter-relação entre os dois sacramentos na vida cristã. Para apresentar uma criança
para o batismo, pelo menos um de seus pais ou dos responsáveis deverá ser membro da

congregação e se responsabilizar pela sua orientação a fim de que um dia possa vir a professar
a sua fé. O Conselho também poderá autorizar a administração do batismo a uma criança cujo
pai, mãe ou responsável seja membro de outra congregação, fazendo antes uma consulta ao
seu Conselho e, depois, comunicando a realização do sacramento. 4 . A ceia do Senhor - A
ceia do Senhor é o sinal e selo da comunhão no comer e beber com o Senhor crucificado e
ressurreto. Em seu ministério terrestre, Jesus participou de refeições com seus seguidores c omo
sinal de comunhão e aceitação. Ele também participou das comemorações em torno da aliança
feita com Israel. Em sua última refeição com os discípulos, Jesus partiu o pão e entregou o cálice
de vinho a eles como sinal de uma nova aliança, recomendando que eles fizessem o mesmo
para lembrar e proclamar a sua morte. No dia da ressurreição, o Senhor ressurreto deu-se a
conhecer aos seus seguidores no partir do pão. Ele continuou a aparecer diante deles,
abençoando e partindo o pão, preparando, servindo e partilhando de refeições comuns. A Igreja
do Novo Testamento dedicou-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, às orações e à refeição
em comum. O apóstolo Paulo entregou à Igreja a tradição recebida do Senhor ressurreto, que
recomendou aos seus seguidores o participar no pão e no cálice, em memória de sua morte até
que ele venha. O Novo Testamento descreve essa refeição como uma forma de participação em
Cristo e de uns com os outros na esperança do reino e como uma antecipação do banquete
messiânico. Na ceia do Senhor, a Igreja, reunida para o culto, louva a Deus por suas obras na
criação, redenção e santificação; agradece a Deus por sua atuação no mundo e na Igreja,
apesar do pecado humano; agradecidamente antecipa a realização do reino de Cristo e se
oferece em serviço obediente. Na mesa do Senhor, -a Igreja é renovada e fortalecida pela
memória da vida de Cristo, sua morte, ressurreição e a promessa de sua volta; -sustentada por
sua garantia de amor infinito e presença permanente com o povo de Deus; -selada no pacto da
graça de Deus pela participação na auto-entrega de Cristo. Ao relembrar, -os crentes recebem e
confiam no amor de Cristo presente junto a eles e ao mundo; -manifestam a realidade do pacto
da graça ao reconciliar e ser reconciliados; -proclamam o poder do reino de Cristo para a
renovação do mundo através da justiça e da paz. Na medida em que as pessoas louvam e
agradecem a Deus, o Pai, e se lembram de Jesus Cristo, o Filho, elas invocam o Espírito Santo
para: -levá-las à presença de Cristo; -aceitar a oferta do pão e do vinho; -tornar o partir do pão e
o beber do cálice uma participação no corpo e no sangue de Cristo; -uni-las com Cristo e umas
com as outras; -reuni-las em comunhão com todos os fiéis no céu e na terra; -alimentá-las com o
corpo e o sangue de Cristo a fim de que possam se desenvolver na plenitude de Cristo; conservá-las fiéis como corpo de Cristo, representando Cristo e fazendo a obra de Deus no
mundo. Em torno da mesa, o povo de Deus está em comunhão com Cristo e com todos os que
pertencem a ele. A reconciliação com Cristo impele à reconciliação de uns com os outros. Todos
os crentes batizados são bem-vindos à mesa e ninguém pode ser excluído por causa de raça,

sexo, idade, status econômico ou social, diferença de cultura ou língua ou qualquer outra
barreira criada por injustiça humana. iii Ao participar da mesa, os fiéis são levados a ativamente
buscar a reconciliação para qualquer tipo de conflito ou divisões entre eles e o seu próximo.
Toda vez que se reúne à mesa, a comunidade dos que crêem: -encontra-se unida com a Igreja
em todo lugar e toda a Igreja está presente; -junta-se a todos os fiéis no céu e na terra dando
graças ao Deus triúno; -renova os votos assumidos no batismo entregando-se novamente para
amar a Deus, um ao outro e ao próximo no mundo. Ao participar dessa refeição, a Igreja celebra
com alegria a festa do povo de Deus e antecipa o grande banquete das bodas do Cordeiro. Na
presença de Cristo, pela ação do Espírito, a Igreja aguarda ansiosamente e ora pelo dia em que
Cristo virá em glória e Deus será tudo em todos. Alimentada por essa esperança, a Igreja se
levanta da mesa e é enviada, pelo poder do Espírito Santo, a participar na missão de Deus no
mundo para proclamar o evangelho, exercer a compaixão, lutar pela justiça e a paz até que o
reino de Cristo seja consumado. Na vida da congregação que adora, a Palavra e os sacramentos
estão relacionados de forma integral. A celebração da ceia ocorre normalmente no dia do Senhor
e é precedida da proclamação da Palavra. É apropriado celebrá-la a cada domingo. Deve ser
celebrada de modo regular e com freqüência suficiente para que seja reconhecida como parte
integral do culto do dia do Senhor. É apropriado celebrar a ceia em ocasiões que tenham um
significado especial para a comunidade. A ceia deve ser oferecida aos que se acham isolados ou
enfermos, como uma forma de se estender o ministério da Igreja a eles. Sempre que o
sacramento for celebrado, a Palavra deverá ser lida e proclamada. Mesmo que envolva apenas
um pequeno número de pessoas, a celebração não deve ser entendida como uma cerimônia
privada ou um exercício devocional particular, mas como um ato de toda a Igreja que deve estar
representada não só pelo ministro autorizado, mas também por um ou mais membros da
congregação representando a igreja. O convite à mesa é estendido a todos os que foram
batizados, lembrando-se que o acesso à mesa não é um direito daqueles que se julgam mais
dignos, mas um privilégio concedido aos que se aproximam em fé, arrependimento e amor. iv Ao
se preparar para receber o sacramento, o crente deve confessar seus pecados, buscar a
reconciliação com Deus e o próximo, confiando em Jesus Cristo para purificá-lo e renová-lo.
Mesmo com dúvidas ou vacilando em sua confiança, a pessoa deve participar da mesa, a fim de
se assegurar da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. O Conselho é responsável pela
freqüência com que é celebrada a ceia e outros organismos dirigentes na igreja devem
estabelecer as datas para a celebração em suas reuniões ou encontros. Capelães que exercem
seu ministério em hospitais, prisões, escolas ou outras instituições devem ser autorizados a
celebrar a ceia pelo organismo eclesiástico a que se acham sujeitos. Por uma questão de ordem,
o sacramento da ceia do Senhor será ministrado por um ministro da Palavra e sacramentos. Os
missionários poderão ministrá-lo, conforme prescreve a regulamentação da Igreja 5. 5. Auto-

entrega - A vida cristã é a entrega de si mesmo a Deus. No culto, as pessoas tomam
consciência da valiosa auto-entrega de Jesus Cristo, têm sua vida reclamada e libertada por ele
e são levadas a oferecer-lhe suas vidas, seus dons e habilidades, assim como seus bens
materiais. O culto sempre deve oferecer oportunidades para se responder ao chamado de Cristo
para o discipulado. Isso pode ocorrer com a profissão de fé, unindo-se à Igreja e assumindo a
missão do povo de Deus, bem como por meio de outras oportunidades para os discípulos
renovarem a entrega de suas vidas a Jesus Cristo e sua missão no mundo. Assim como o
Espírito agracia cada membro com dons particulares para o fortalecimento do corpo de Cristo
para a missão, também no culto deve-se garantir oportunidades para o reconhecimento desses
dons para o serviço de Cristo na Igreja e no mundo. A oferta de bens materiais no cult o é um ato
pessoal de auto-dedicação em resposta a Deus. Ela expressa gratidão ao doador da vida e de
todos os bens, ao redentor do pecado e do mal. Para os discípulos de Cristo, é uma afirmação
de: -seu compromisso como mordomos responsáveis por toda a criação; -sua responsabilidade
de partilhar a Palavra e cuidar de todos; -seu desejo de participar dos dons de Deus oferecidos
àqueles com os quais os fiéis estão unidos na Igreja de Cristo; -sua ligação comum no corpo de
Cristo. No Antigo Testamento, o povo de Deus era convidado a trazer um décimo de seus
ganhos para sustentar a obra da casa de Deus e daqueles que o serviam nela. No Novo
Testamento, os apóstolos reconheceram que a obra da Igreja exigia sustento disciplinado. Tanto
em Israel como na igreja primitiva, o povo era encorajado a dar generosamente para atender as
necessidades dos pobres, a fim de que houvesse igualdade. Deus convoca o povo hoje a fim de
ser disciplinado e generoso para sustentar os ministérios da Igreja. Durante o culto público, no
momento apropriado e como um ato de gratidão, os dízimos e ofertas são reunidos e recebidos.
6. Cuidado com cada um e com o mundo - O culto é um exercício de vida em comum do povo
de Deus. Nele o cuidado dos membros uns com os outros e com a qualidade de v ida e ministério
em comum expressa a realidade do poder de Deus para criar e sustentar a comunidade em meio
a um mundo pecaminoso. Da mesma forma como Deus está preocupado com o que ocorre na
vida diária das pessoas, assim os membros da comunidade que cultua devem manifestar sua
preocupação para com o outro e o seu ministério no mundo, na medida em que: -se
cumprimentam e dão as boas vindas aos visitantes, manifestando hospitalidade cristã; -dão
oportunidade à busca e oferta de perdão para com os que se sentem ofendidos,
incompreendidos e com as relações quebradas entre si; -respondem ao ato de reconciliação de
Deus com a troca de gestos e palavras de reconciliação e a saudação da paz de Cristo; -se
preparam para interceder em favor dos que necessitam, na congregação, na Igreja e no mundo;
-são gratos pela vida, alegrando-se com os que se alegram e chorando com os que choram;
aplicam a Palavra de Deus no viver diário; -se interessam pela missão e obra da Igreja; -se
envolvem com e são comissionados para ministérios específicos e comunitários de compaixão,

justiça, pacificação, reconciliação e testemunho. VI - A Ordem do Culto - 1. As formas
litúrgicas são necessárias - Todo culto possui forma e estrutura, mesmo que seja
aparentemente informal e espontâneo. Forma e ordem, longe de serem imposições, surgem da
própria dinâmica do culto. Deus age e fala em Palavra e Sacramento, e seu povo responde por
meio de oração, afirmação de fé e oferta de si mesmo. A ordem e a forma de que o culto se
reveste nascem da resposta humana de fé e obediência, suscitada pela atuação do Espírito
Santo. Formas e estruturas bem elaboradas e cuidadosamente preparadas são necessárias
para que não haja confusão ou displicência no culto (1Co 14.33,40). Elas têm variado ao longo
da história da Igreja e sua legitimidade dependeu sempre do ajustar-se às normas bíblicas. 2.
Normas bíblicas para o culto - A. Fidelidade às Escrituras - Os responsáveis pela
organização do culto público devem se manter fiéis ao ensino e ao espírito das Escrituras. Além
da experiência da Igreja do Novo Testamento, o culto deve ser moldado pela experiência da
Igreja na história e especialmente pela tradição reformada. A estrutura do culto deverá ser
moldada também pela cultura e as necessidades da igreja contemporânea. B. Liberdade e
ordem - Sempre existiu na história da Igreja uma tensão entre formas estabelecidas e liberdade
no culto. É preciso reconhecer que as formas são provisórias e sujeitas a reformas. A liberdade
em Cristo não deve, entretanto, dispensar a necessidade de ordem e decência. Na organização
do culto, é preciso buscar a ação criativa do Espírito Santo e sua orientação através do ensino
das Escrituras, conciliando espontaneidade e ordem. As manifestações do Espírito no culto são
aquelas que servem à edificação de toda a Igreja e, por isso, devem ser evitadas expressões
individuais que chamem atenção para a própria pessoa ou que minimizem a participação
congregacional, que deve ser privilegiada. C. Deus é o centro do culto - O culto é centrado em
Deus e não em nós mesmos. Através de sua aliança, Deus toma a iniciativa, escolhendo,
redimindo e convocando um povo para servi-lo e ter comunhão com Ele. O objetivo fundamental
do culto é louvar a Deus pelo seu dom incomparável em Jesus Cristo. O louvor cristão afirma
com júbilo o governo de Deus na vida do ser humano, na história, na Igreja e em toda a criação.
A despeito das aparências, o Deus eterno reina. Ao mesmo tempo, o louvor subverte as
pretensões dos deuses falsos (Êx 20.3). O encontro com o Deus vivo garante a força para que
seus adoradores se dediquem aos seus semelhantes em serviço de amor. O culto, conforme as
Escrituras, não é um simples ato humano, mas obra do Deus Triúno. Os verdadeiros adoradores
adoram a Deus em espírito e verdade por intermédio de Jesus Cristo, no Espírito Santo. D. Deus
reúne o seu povo - A ação conjunta do povo reunido por Deus constitui a liturgia. Nessa ação
em que predomina o diálogo, o povo responde à Palavra de Deus que é proclamada, participa da
eucaristia, ora pela Igreja e pelo mundo, faz a saudação em nome de Jesus Cristo, compartilha
seus dons e é enviado ao mundo. Assim, o serviço da liturgia é o serviço do povo. Este não é
espectador, mas participante. É apropriado que as orações sejam feitas por todos, em conjunto.

As orações devem ser inspiradas nos textos das Escrituras e também na herança litúrgica cristã,
as quais devem ser apropriadas pelos que as pronunciam. Assuntos especiais e urgentes devem
ser trazidos diante da congregação para suas petições. Orações silenciosas, litanias e antífonas
devem ser utilizadas. Sejam pessoais ou coletivas, as orações devem ter o assentimento de
todos, o que será feito com o Amém. Os cânticos, seja de salmos, hinos ou outros, constituem
uma forma de louvor extremamente importante para a glória de Deus. Eles pertencem à
totalidade da congregação e, quando houver um coro ou conjunto, sua finalidade é representar a
congregação, da mesma forma que a oração do ministrante deve representar os anseios da
congregação. A principal função do coro é atuar como parte da congregação, oferecendo seus
dons especiais a Deus e ajudando a congregação a cantar e participar melhor do culto. Os
cânticos devem estar centralizados não nas pessoas que cantam, mas naquele que é adorado.
Nesse trabalho, o regente do coro partilha com o ministro, as responsabilidades por uma
adoração verdadeiramente cristã e bíblica. As crianças possuem dons especiais que as habilitam
a participar do culto com a congregação e, dessa forma, podem desenvolver sua fé. Os
responsáveis pela preparação da liturgia devem incluí-las, considerando seu nível de
compreensão e capacidade de responder à graça de Deus. Para isso, devem evitar o excesso
seja de condescendência ou de formalidade. O Conselho deve cuidar para que as crianças
batizadas participem plenamente com a congregação, na Palavra e no sacramento da Ceia, no
culto do dia do Senhor. O preparo da liturgia deve incluir a riqueza e diversidade cultural de uma
congregação bem com considerar as suas necessidades e as circunstâncias locais. Esse
trabalho estará a cargo do pastor e demais responsáveis pelo culto, os quais deverão encorajar
a participação de todos. 3. O Calendário Cristão - Além do domingo, que é separado como dia
do Senhor, existem na Igreja épocas especiais que giram em torno da obra da redenção de Deus
operada em Cristo Jesus e que constituem motivos centrais para as comemorações do povo de
Deus. Esses dias e épocas são: -o Advento, em que a Igreja não apenas relembra e aguarda a
vinda de Cristo como tem os seus olhos voltados para a sua segunda vinda; -o Natal, quando
comemoramos o nascimento de Jesus e a encarnação de Deus; -a Epifania, em que a automanifestação de Deus e o seu dom são comunicados à humanidade; -a Quaresma, um tempo de
auto-exame, arrependimento, uso intenso dos meios de graça (a Palavra escrita, a ceia do
Senhor, a oração) e disciplina espiritual, em que a Igreja acompanha o Senhor em sua tentação
no deserto, culminando na Semana Santa, em que a expiação de Cristo, seu sofrimento e vitória
são proclamados; -a Páscoa, que comemora a alegria da ressurreição e o ministério de Jesus
até a sua Ascensão; -o Pentecostes, que celebra a dádiva do Espírito Santo à Igreja. Outros dias
são também observados pela Igreja: o batismo do Senhor; a transfiguração do Senhor; o dia da
Trindade; o dia de Cristo, rei do universo. Outras datas significativas para a Igreja e também do
ano civil afetam a vida da comunidade cristã e podem constituir motivo de celebração. Embora

tenham lugar nas comemorações do culto cristão, deve-se cuidar para que não obscureçam a
proclamação do evangelho no dia do Senhor. 4. O culto no dia do Senhor - A. Ações
apropriadas - O ponto de partida para toda adoração é Deus, que nos chama para sermos o
seu povo. O momento inicial do culto deve ser, pois, de silêncio diante do mistério divino. A
música nesse momento pode ser o instrumento para evocar e favorecer a percepção da
realidade de Deus e de sua graça. Esse momento de adoração deve atribuir a Deus e ao seu
Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo todo o louvor, honra, glória e poder. Essa é a motivação
das primeiras orações e leituras de textos da Escritura. Diante do Deus santíssimo e percebendo
sua indignidade e pecado, o ser humano se aproxima humildemente, mas confiante no perdão e
misericórdia divinos, demonstrando seu arrependimento. É o momento da confissão de pecados,
que evoca a experiência do batismo e a promessa de perdão. À confissão segue-se a
declaração de perdão que, pronunciada pelo oficiante em nome de Cristo, apontará para a
grandeza da misericórdia divina. Em resposta, o povo se manifestará através de cânticos ou
leituras em ação de graças. A saudação da paz para com o irmão poderá ser o sinal imediato da
reconciliação operada entre as pessoas por Deus, em Cristo Jesus. A Palavra de Deus revelada
nas Escrituras será lida e proclamada. Como “nada se efetua pela Palavra sem a iluminação do
Espírito Santo”, é fundamental que antes da leitura das Escrituras se faça uma oração por
iluminação, a fim de que o testemunho interior do Espírito possa convencer os corações. É
importante que sejam feitas leituras das lições tanto do Novo como do Antigo Testamento, para
que seja preservada a unidade da revelação de Deus, sendo apropriado o cântico entre as
mesmas. Lida a Escritura, haverá a proclamação da Palavra por meio da prédica, que deverá
relacionar o viver da congregação com a Palavra do Deus vivo. A proclamação da Palavra deve
suscitar da parte do povo uma resposta de fé diante dos benefícios advindos da Palavra, o que
pode ser feito por meio do cântico, orações, afirmação de fé ou credo, a celebração do batismo,
ordenações, comissionamentos e ordenações. As ofertas fazem parte do culto como expressão
da entrega pessoal ao serviço de Deus. Desafiada na experiência do encontro com Deus, a
comunidade é enviada e abençoada como corpo de Cristo para servi-lo no mundo. Os anúncios
expressam os interesses da comunidade local e podem ser feitos após a bênção ou em outro
momento oportuno, devendo ser selecionados, não frívolos nem excessivos. B. A estrutura do
culto dominical - A ordem do culto será estabelecida tendo em vista a participação de toda
congregação no louvor a Deus bem como no ouvir e responder à sua Palavra. A estrutura de
culto aqui apresentada fundamenta-se nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos, bem como
na prática da Igreja em todo o mundo e através dos tempos, e especialmente na tradição
reformada. Ela está centralizada na Palavra de Deus e se expressa nos seguintes elementos: (1)
reunião em torno da Palavra; (2) proclamação da Palavra; (3) resposta à Palavra; (4)
confirmação da Palavra com os sacramentos; (5) envio ao mundo e bênção pela Palavra. a.

Reunião em torno da Palavra - O culto se inicia com o povo reunido, sendo apropriados
quaisquer dos seguintes atos: -o povo preparando-se em silêncio e oração; -o oficiante fazendo
uma saudação; -anunciando-se algo pertinente ao culto do dia; -utilizando-se música apropriada
para o louvor a Deus. Palavras das Escrituras, lidas ou cantadas, sobre quem é Deus e o que
Ele tem feito convocam o povo para o seu louvor. Oferece-se uma oração ou um hino de
adoração. Segue-se uma oração de confissão de pecados com a declaração de perdão em
nome de Jesus, sendo lembrada a ação redentora de Deus na vida humana. Hinos ou cânticos
de ação de graças pelo perdão alcançado são oportunos. b. Proclamação da Palavra - Como
preparação para a leitura e a proclamação da Palavra, oferece-se uma oração pela iluminação
do Espírito Santo. Os textos da Escritura, que podem ser extraídos do Lecionário, s erão lidos
pelo ministro, por um membro da congregação ou pelo povo, responsivamente ou em uníssono.
Entre as leituras pode ser incluído um cântico. A Palavra será interpretada pelo oficiante na
pregação ou por meio de outra forma considerada apropriada. A proclamação da Palavra poderá
ser concluída com uma oração, chamado ao discipulado, aclamação ou atributo de louvor a
Deus. c. Resposta à Palavra - A resposta à Palavra pode incluir atos de afirmação de fé e
compromisso. A congregação pode cantar um hino, um responso, dizer uma afirmação de fé ou
cantá-la. Por ocasião do batismo, profissão de fé ou recebimento de um membro vindo por
transferência de outra igreja, pode-se também levar a congregação a fazer uma reafirmação dos
compromissos já assumidos no batismo. O coro também pode auxiliar a congregação nesses
atos. Outros atos de compromisso podem ser apropriados para se responder à Palavra, tais
como: casamento; ordenação e investidura de oficiais; comissionamento para diversos
ministérios na igreja, como professor de escola dominical, superintendente ou outro. Atos de
reconhecimento devem ser feitos em resposta à Palavra. Podem se referir a eventos
significativos nas vidas das pessoas como bodas, cerimônias de despedida ou gratidão pela vida
de membros falecidos da comunidade. Orações de intercessão podem ser feitas pela Igreja de
Jesus Cristo em todo o mundo, pela igreja local, pelas autoridades civis e pelos que sofrem as
injustiças da sociedade moderna. Quando a ceia do Senhor não é celebrada, deve-se oferecer
uma oração de ação de graças, que será concluída com a oração do Pai Nosso. Dízimos e
ofertas do povo de Deus devem ser recebidos com uma oração ou cântico. d) Confirmação da
Palavra com os sacramentos - Os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor constituem os
selos das promessas de fé na comunidade que adora. O sacramento do batismo é o sinal da
misericórdia de Deus que purifica os seres humanos de seus pecados e o meio pelo qual as
pessoas se identificam com Cristo em sua morte e ressurreição para uma vida nova. Deve ser
entendido como o sinal de seu enxerto em Cristo e de seu ingresso na Igreja. Como sacramento,
o batismo é ato de toda a Igreja e, como tal, deve ser ministrado perante a comunidade. O
batismo é uma visível demonstração da graça de Deus, um sinal por meio do qual a sua graça é

comunicada aos seres humanos e deve ser administrado uma única vez para cada pessoa. 6 O
batismo deve ser celebrado logo após a leitura e proclamação da Palavra, utilizando-se textos
bíblicos que mostrem o seu significado e lembrando a responsabilidade que deve ser assumida
pela igreja e pelos que o desejam para si mesmos ou para seus filhos. Os votos devem ser
assumidos pelos que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que renunciam ao
mal, confiando unicamente na graça de Deus e mostrando seu desejo de participar ativa e
responsavelmente no culto e missão da igreja. A congregação, por sua vez, afirmará sua fé
utilizando o credo apostólico e declarará seu apoio e solidariedade aos que são batizados. Um
presbítero poderá conduzir a congregação em seus compromissos e o ministro da Palavra e
sacramentos fará uma oração de gratidão a Deus pela sua fidelidade na aliança, pedindo que o
Espírito Santo renove e santifique a igreja. O ministro pronunciará o nome da pessoa a ser
batizada e o fará em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para o batismo, o ministro
utilizará uma porção generosa de água comum e a aplicará de modo visível a toda a
congregação. Por meio de uma declaração se dirá que os recém batizados agora são membros
da Igreja de Jesus Cristo e que devem ser cumprimentados pela congregação à saída. Tendo
sido planejada, a celebração da ceia do Senhor se seguirá ao batismo. Os filhos dos crentes são
herdeiros da aliança da graça e, pelo sacramento do batismo, são reconhecidos como membros
da família de Deus. É conveniente, pois, que sejam batizados em tenra idade, até no máximo 10
anos, salvo nos casos de anormalidade psicológica. Podem ser batizados menores que estejam
na condição de filhos adotivos. O batismo de crianças tem um significado especial e lembra a
toda a congregação sua condição diante do Deus que, em sua misericórdia, chama a todos para
a vida eterna no Espírito. É conveniente que o ministro instrua os pais antes do batismo sobre o
seu significado e as responsabilidades que deverão assumir com este ato. É importante que,
durante o batismo, os pais sejam exortados a servir de exemplo eles mesmos, bem como a
conduzir a criança para que venha professar publicamente a sua fé em Jesus Cristo como
Senhor e Salvador. Também a igreja deverá assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento
espiritual da criança. Então o ministro exortará os pais e a congregação para que sejam fiéis no
cumprimento das promessas que acabam de fazer. O sacramento será concluído com uma
oração em favor da criança e de todos os membros da família da fé. Pelo batismo, a criança será
arrolada como membro não professo da igreja estando, pois, sob os cuidados do Conselho. É
responsabilidade de toda a congregação e especialmente do Conselho conduzir, juntamente
com os pais ou responsáveis, os que são batizados na infância para que participem da ceia do
Senhor.7 A admissão como membro professo se fará por meio da profissão de fé ou
confirmação, quando a Igreja reconhece aqueles que podem discernir o encontro pessoal com
Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A confirmação não pretende completar algo que foi
deixado incompleto pelo ato inicial do batismo, pois, com este, tornou-se manifesto para sempre

o direito permanente de Deus sobre a criança. No entanto, no ato de confirmação, o professante
responde pessoalmente à graça de Deus já manifestada a ele no batismo e que tem
permanecido continuamente em sua vida. Os candidatos à profissão de fé devem se preparar
antecipadamente em cursos de catecúmenos e na escola dominical, instruindo-se acerca da fé e
vida cristãs bem como dos privilégios e responsabilidades decorrentes da participação na vida
da Igreja como membros professos. Os Conselhos decidirão sobre a idade para a admissão dos
candidatos e farão o exame dos mesmos. Depois de examinados em seus conhecimentos de fé
e vida cristã e após tomarem conhecimento dos compromissos que deverão assumir, serão
admitidos à profissão de fé em culto público pelo ministro perante a congregação. Diante da
congregação, o candidato deverá reafirmar os votos feitos no batismo, professando sua fé em
Jesus Cristo como Senhor e Salvador, renunciando ao mal, firmando sua confiança na graça de
Deus somente e declarando sua intenção de participar ativa e responsavelmente no culto e
missão da Igreja. O pastor poderá examinar e admitir candidatos, agindo como Conselho, nos
termos da Constituição, art. 88. Na primeira reunião após a cerimônia, o pastor deve apresentar
relatório ao Conselho. Além do pastor da igreja, outros ministros poderão fazê-lo, mesmo sendo
de outras comunhões eclesiásticas, desde que haja prévia autorização. O Conselho, antes de
receber os candidatos, deve registrar seu nome completo, filiação, naturalidade, idade e estado
civil. No caso de menores de dezoito anos não batizados na infância, deve obter a declaração
por escrito de ter sido espontâneo o seu ato e que é feito com o consentimento dos pais. Com a
profissão de fé, a pessoa é comissionada para a plena participação na missão e governo da
igreja. A seguir, deve ser recebida com as boas vindas da congregação. A recepção de membros
por transferência ou jurisdição pode ser a oportunidade para uma reafirmação de fé e dos votos
assumidos um dia no batismo, profissão de fé ou discipulado. Na vida do crente, existem
momentos especiais como o despertamento ou um novo compromisso público, que devem ser
celebrados. O povo deve ser, pois, encorajado a participar com os ministros e o Conselho
nesses momentos decisivos em que a atuação do Espírito Santo pode ser reconhecida na vida
das pessoas. É apropriado tornar público esse sentimento de aprofundamento espiritual em um
culto e a igreja deve reconhecê-lo com oração e sentimento de gratidão. Esses cultos de
reconhecimento, boas-vindas e comissionamento devem ser expressos tanto por meio de atos
como de palavras. Esses atos apropriados podem incluir uma saudação da paz no Senhor
Jesus, um cumprimento ou um abraço, bem como outras manifestações condizentes. Para a
celebração do sacramento da ceia do Senhor, a congregação deve estar preparada e, não sendo
freqüente, deve ser avisada com antecedência. A mesa deve ser preparada com os elementos
antes do início do culto ou os mesmos devem ser trazidos no momento da celebração, enquanto
um hino é cantado. Um pão comum deve ser providenciado para ser partido por um dos
dirigentes. O uso de um pão inteiro simboliza a unidade do corpo de Cristo. O pão da

congregação pode ser tirado do mesmo pedaço ou preparado com antecedência para a
distribuição. Devem ser providenciados um cálice comum e uma jarra da qual se despeja o vinho
no cálice para que um dos que presidem os utilize ao apresentar o cálice. O uso do cálice
comum expressa a natureza comunitária do sacramento e o derramamento do vinho significa o
sangue de Cristo vertido para a remissão dos pecados. O Conselho deve decidir sobre o uso do
cálice comum ou individual, tanto quanto sobre o tipo de vinho ou suco de uva como forma
alternativa para os que preferem. Nessas decisões, o Conselho deve levar em c onsideração os
precedentes bíblicos e da tradição reformada, bem como questões de saúde ou de consciência
dos membros da congregação. O ministro convidará o povo para participar da mesa do Senhor
utilizando as palavras da Escritura. Se as palavras da instituição da ceia (1Co 11.23-26) não
forem pronunciadas no partir do pão ou na oração de ação de graças, elas devem ser ditas no
convite à mesa. Aquele que preside deve conduzir o povo em uma oração de ação de graças: a)
agradecendo a Deus pela criação e a providência, pela aliança estabelecida com o seu povo e
outras bênçãos, seguidas de uma aclamação de louvor; b) relembrando a ação salvadora de
Deus em Jesus Cristo, seu nascimento, vida, morte e ressurreição e a promessa de sua volta
juntamente com uma aclamação memorial; c) invocando o Espírito Santo para que o povo seja
conduzido à presença do Cristo ressurreto, alimentado e reunido à comunhão de todo o povo de
Deus, a fim de que possa ser enviado em discipulado fiel; d) concluindo com a doxologia e a
oração do Senhor. O pão deve ser partido à vista do povo e da mesma forma o vinho derramado.
Os elementos da ceia serão distribuídos do modo mais adequado à ocasião. O povo pode se
reunir à volta da mesa ou os elementos poderão ser levados para as pessoas assentadas nos
bancos. Os ministros e os que servem podem ser servidos no início ou no final da distribuição ou
aguarda-se para a participação de todos em um só momento. Pedaços do pão comum podem
ser tirados pelos comungantes ou recebidos já partidos. O vinho pode ser servido em um cálice
comum ou em cálices individuais. Os comungantes também podem molhar um pedaço em um
cálice comum (intinção). Enquanto são distribuídos os elementos, pode-se cantar salmos, hinos
ou outros cânticos apropriados. O coro poderá cantar e música instrumental pode ser utilizada ou
o povo pode orar em silêncio enquanto trechos da Escritura são lidos. Ao término, quando o que
restou dos elementos for levado à mesa, será feita uma oração de pós -comunhão, agradecendo
a dádiva de Cristo no sacramento e suplicando a vinda do reino prometido. e. Envio ao mundo
e bênção pela Palavra - A igreja, que esteve reunida e se sentiu perdoada, edificada e
fortalecida, é agora enviada como corpo de Cristo para servir a Deus no mundo, antecipando um
novo tempo de justiça, amor, misericórdia e paz. Esse envio inclui uma exortação ao povo,
geralmente tirada de trechos bíblicos, a fim de que leve ao mundo, consigo, o nome do Senhor
Jesus. A bênção pode ser trinitária como a bênção apostólica (2Co l3.l3) ou uma outra das
Escrituras. Impetrada pelo pastor ou por um presbítero com as mãos erguidas e voltadas para a

congregação, ela assinala que pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos
acompanham onde quer que nos encontremos. 5. Outros cultos programados - A. Outros
cultos no dia do Senhor - O principal culto de adoração no dia do Senhor deve ser programado
para um horário em que a maioria dos membros possa participar. No entanto, para atender às
necessidades da comunidade, outros cultos podem ser programados, conforme determinação do
Conselho. Eles podem ter uma ênfase especial, mas incluirão a proclamação da Palavra na
pregação e nos sacramentos. Em seu planejamento, deve-se cuidar para que seja preservada a
integridade do principal culto no dia do Senhor. B. Na escola dominical - Quando as classes de
educação cristã se reúnem, pode-se ter um momento para oração, cânticos, leitura e
proclamação da Palavra, seja em conjunto ou separadamente. Será um culto menos formal e
mais espontâneo do que nos grupos maiores. No entanto, o culto na escola dominical não deve
substituir o culto com toda a congregação. C. Cultos de oração diária - Durante a semana, a
igreja pode se reunir em culto de oração diária pela manhã, à tarde ou à noite, atenta às
necessidades da comunidade. Esse culto deve contar com a leitura de textos da Escritura, uma
pequena explanação, tempo para meditação e cânticos. As orações, que também podem ser
silenciosas, deverão atender às necessidades urgentes públicas ou da comunidade. Da mesma
forma, pequenos grupos afins podem se reunir para oração regularmente, atendendo a pedidos
de intercessão ou a outras necessidades, sejam da comunidade local ou da Igreja ao redor do
mundo. A preocupação de uns para com os outros será demonstrada por gestos de boas vindas,
atos de reconciliação e de ação pastoral mútua. Tais cultos e reuniões de oração, autorizados
pelo Conselho como os demais, terão a orientação e assistência do pastor. D. Cultos de
Intercessão pela Cura - A intercessão para a cura de enfermidades físicas, emocionais e
espirituais é parte essencial da vida da Igreja, que é chamada a continuar o ministério de Cristo,
preocupando-se com a integridade espiritual, física e emocional das pessoas. Por meio dos
Cultos de Intercessão pela Cura, a Igreja realiza uma das faces de seu ministério como
comunidade terapêutica. O elemento fundamental dos Cultos de Intercessão pela Cura é a
oração, cuja natureza essencial é aguardar a manifestação da ação de Deus, conforme a sua
vontade. Os Cultos de Intercessão pela Cura devem ser autorizados pelo Conselho e terão
orientação do pastor. Esses cultos devem ser programados como cultos regulares de adoração
para todas as pessoas e não apenas para os que buscam algum tipo de cura. Orações audíveis,
cantadas, silenciosas e em grupo podem ser utilizadas bem como a oração com imposição de
mãos e unção com óleo (Tg 5.14). Estas orações serão dirigidas pelo pastor, juntamente com
outros oficiais e membros professos da Igreja. Tais orações devem se constituir como uma
resposta à Palavra lida e proclamada, pois, “... a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem
vem por meio da pregação a respeito de Cristo” (Rm 10.17). As orações devem ser feitas
levando em conta as ricas promessas de Deus, que incluem soluções para todas as

necessidades humanas. Quando forem usadas orações acompanhadas da unção com óleo, a
congregação deve ser cuidadosamente preparada para que não haja interpretações errôneas,
como a de transferir poder ao óleo ou às mãos que foram impostas. As pes soas autorizadas a
realizar a unção com óleo são exclusivamente os pastores, presbíteros (Tg 5.14) e missionários
(conforme Constituição da IPI do Brasil, Artigo 34, Parágrafo 3º). Os membros professos que,
reconhecidamente pela comunidade, receberam do Espírito Santo alguns dos dons mencionados
em Romanos 12.3-8 e 1 Coríntios 12.1-14 voltados para a área de intercessão, devem utilizá-los
com amor, sabedoria e prudência. A cura não deverá ser entendida como resultado da
santidade, dedicação ou habilidade daqueles que oram, nem como uma operação mágica, mas
como graça de Deus, concedida pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus. Deve-se
evitar a manipulação sobre a mente das pessoas, bem como promessas de que curas serão
efetuadas, visto que Deus é soberano no seu agir e não pode ser manipulado. A Igreja não deve
valorizar a cura de enfermidades em detrimento da salvação das pessoas, este que é, de fato, o
maior milagre que Deus opera no ser humano. E. Reuniões evangelísticas - O convite ao
discipulado cristão deve ser feito sempre e regularmente nos cultos do dia do Senhor, mas o
Conselho pode autorizar a realização de cultos apropriados para a evangelização em épocas
especiais. O elemento essencial desses cultos é a proclamação da Palavra com ênfase es pecial
na graça redentora de Deus em Jesus Cristo, o senhorio reivindicado por Cristo sobre a vida
humana e seu convite ao discipulado, que são fortalecidos pela ação do Espírito Santo. Essa
proclamação envolve a leitura das Escrituras, a pregação e a Palavra cantada, ensinada e
confessada. Em torno desse ato central deve haver oração de preparação para os cultos; no
culto próprio, orações de louvor, gratidão, confissão, intercessão e súplica; depois do culto,
oração para que os novos discípulos sejam fortalecidos em seu compromisso com Cristo,
tornando-se membros atuantes da vida da Igreja. O culto deve incluir um convite claro para
assumir ou renovar o compromisso com Cristo, como Senhor e Salvador, e com a comunidade
da aliança, que é o corpo de Cristo. Tal compromisso deve ser resultado da entrega de uma vida
a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e incluir um novo relacionamento entre as pessoas, uma
nova consciência dos dons a serviço de Deus bem como um envolvimento especial na ação
redentora de Cristo no mundo. Aos que tomam a sua decisão deve ser oferecida a instrução
necessária para apoiá-los em seu compromisso e equipá-los para a vida do discipulado. Os que
tomaram sua decisão pela primeira vez deverão fazer sua pública profissão de fé. Aos que
apenas renovam seu compromisso com Cristo deve ser dada a oportunidade durante um culto
no dia do Senhor para que haja o reconhecimento público de sua reafirmação de fé.

F.

Reuniões para promover a missão da Igreja - Cultos especiais autorizados pelo Conselho com
o propósito de divulgar e esclarecer a missão da Igreja podem ser programados em épocas
apropriadas do ano. O enfoque principal desses cultos é a missão de Deus no mundo. Nesses

cultos, a Escritura deve ser lida e a Palavra proclamada, seguindo-se as orações em favor dos
diversos ministérios que fazem parte da obra missionária. Um missionário pode ser convidado
para relatar suas experiências e apresentar aos membros da igreja o desafio do trabalho
missionário. Deve-se ter oportunidade para a oferta de bens materiais bem como para os
compromissos de vida em prol das missões. G. Grupos especiais na igreja local - Deve-se
programar cultos para os grupos que se reúnem regularmente na igreja local por idade
(mocidade, adultos, adolescentes e crianças), interesse, gênero, etc. Neles, todos os elementos
do culto já mencionados devem ser utilizados, com exceção da celebração dos sacramentos. 6.
Reuniões especiais A. Presbitérios, Sínodos, Assembléia Geral - Os corpos dirigentes que
estão acima do Conselho da igreja local devem organizar seus momentos de culto regular de
acordo com os princípios deste Diretório. Devem nomear pessoas encarregadas de
supervisionar o planejamento dos cultos em suas reuniões. Devem providenciar para que seja
feita a leitura e proclamação da Palavra, bem como a celebração da ceia do Senhor. Em cada
reunião, a abertura e o encerramento devem ser feitos com oração e, durante os trabalhos,
deve-se proporcionar momentos adequados de oração. As orações devem expressar louvor e
gratidão, confissão, intercessão e súplicas em relação aos procedimentos e decisões. B.
Retiros, acampamentos, conferências, encontros de pastores, congressos, encontros de
música e corais, conferências missionárias - Os corpos dirigentes da igreja têm a
responsabilidade, na área de sua jurisdição, de autorizar a realização de cultos em reuniões
especiais, de acordo com este Diretório. O culto faz parte integral das atividades de retiros,
acampamentos e conferências. O tema dos cultos deverá variar de acordo com o tipo de
reunião, de participantes, local, tempo litúrgico, etc. Os elementos do culto apropriados para as
reuniões são a oração, a leitura da Escritura e a proclamação da Palavra, a auto-entrega e o
relacionamento entre esses momentos e a vida no mundo. Diferentes elementos do culto
poderão ser enfatizados em ambientes variados tais como: retiros para oração e meditação ou
enriquecimento da vida conjugal; acampamentos para encontros de missão, liderança da
mocidade e assim por diante. Mesmo nesses ambientes deve-se cuidar para que a Palavra seja
apresentada com integridade e orações apropriadas sejam oferecidas a Deus. A celebração do
sacramento da ceia do Senhor será apropriada em qualquer reunião especial desde que seja
autorizada pelo corpo dirigente responsável pela reunião e estejam presentes um ministro da
Palavra e sacramentos com outros oficiais da igreja. Outros ministros podem ser convidados a
participar da celebração desde que sua forma de fazê-lo não contrarie a compreensão reformada
da ceia do Senhor destacada neste Diretório. VII – Ordem do Culto para Ocasiões Especiais 1. Sobre as ocasiões especiais e sua legitimidade - Existem momentos especiais na vida da
Igreja e de seus membros que são reconhecidos apropriadamente no culto. Muitos desses
momentos são, normalmente, incluídos no culto do dia do Senhor. Outros podem ser celebrados

em cultos especialmente reservados para a ocasião. Nenhuma dessas ordens especiais deve
diminuir a importância da proclamação da Palavra de Deus e da celebração dos sacramentos
com sua alegre expectativa de encontro com o Senhor ressurreto. 2. Investidura em
responsabilidades específicas do discipulado - Deus chama pessoas para os mais diferentes
ministérios a fim de exercitarem seus dons no serviço à Igreja e ao mundo. É pelo batismo que
uma pessoa recebe o selo do Espírito Santo, tem a sua identidade como membro da Igreja e é
separada para uma vida de serviço cristão. O batismo é confirmado por ocasião da profissão de
fé, na recepção de novos membros e nos comissionamentos. É responsabilidade de toda a
congregação, e particularmente do Conselho, criar condições, para que os batizados respondam
ao convite à mesa do Senhor. Com o apoio do Conselho da igreja, os pais ou responsáveis se
incumbirão da tarefa de preparar as crianças batizadas para que recebam este sacramento. Há
pessoas que são vocacionadas para exercerem responsabilidades específicas do discipulado,
como professores de escola dominical, músicos, tesoureiros, membros do coro, conselheiros,
participantes no ministério da compaixão, etc. O comissionamento dessas pessoas pode ser
realizado no culto dominical, como uma resposta à proclamação da Palavra, ou em cultos
especialmente dedicados a este ato. Existem também aqueles que são escolhidos para
participar do presbitério, sínodo, assembléia geral e em outros trabalhos que devem ter
reconhecimento em culto público. 3. Ordenação e investidura de oficiais - 3.1. Introdução - a)
Na ordenação, a Igreja consagra, em oração e com imposição das mãos, as pessoas que foram
eleitas para servirem como diáconos, presbíteros e ministros da Palavra e Sacramentos. b) Na
investidura, a Igreja consagra pessoas que já foram anteriormente ordenadas para desempenhar
o ofício para o qual foram eleitas. c) A ordenação e/ou investidura podem ser realizadas no culto
dominical ou em culto especial que enfoque a pessoa de Jesus Cristo, a missão e o ministério da
Igreja, sempre após a proclamação da Palavra. 3.2. Ordenação de ministros da Palavra e
sacramentos - a) A ordenação de licenciados deve ser realizada em um culto com data
estabelecida pelo presbitério. No caso de o ordenando ter sido eleito pastor de uma igreja, a
cerimônia será realizada quando possível perante ela, em conexão com a investidura e sempre
em resposta à proclamação da Palavra. b) Deve ser presidida pelo presidente do presbitério, o
qual será acompanhado do secretário executivo e do pregador designado pelo presbitério. 3.3.
Licenciatura de candidatos ao ministério da Palavra e sacramentos - a) Satisfeitas as
provas exigidas pela Constituição da IPI do Brasil no artigo 38 e decidida por escrutínio secreto
em sessão privativa do Presbitério (artigo 40), o concílio determinará o dia e a hora em que ele
deva realizá-la em sessão solene do Presbitério (artigo 38, parágrafo 2º). b) Deve ser procedida
após a proclamação da Palavra e em resposta a ela, e o licenciando deverá conhecer, com
antecedência, o teor da declaração que fará. c) Durante a cerimônia de ordenação, o novo
ministro deverá assinar o termo de compromissos ministeriais, em livro próprio, e ser arrolado

como membro do concílio (artigo 38, parágrafo 2º). c) Deve ser presidida pelo presidente do
presbitério. 3.4. Posse de Pastores - a) A posse de pastores (eleitos ou comissionados) será
feita pelo Conselho da Igreja (Arts. 53 e 56 da Constituição da IPI do Brasil). b) A posse de
pastores poderá ser feita perante a igreja em um culto com data estabelecida pelo Conselho. c)
Deve ser presidida pelo vice-presidente do Conselho, após e em resposta à proclamação da
Palavra. 3.5. Instalação de professores de teologia - a) Será feita no seminário ou outra
instituição para a qual o professor tenha sido designado para lecionar. b) A cerimônia será
presidida pelo diretor do seminário ou instituição, o qual terá a seu lado os demais m embros da
diretoria. c) Deve ser procedida após e em resposta à proclamação da Palavra. 3.6. Ordenação
e investidura de presbíteros e diáconos - a) Será feita, em culto, em data estabelecida pelo
Conselho da igreja onde ocorreu a eleição. b) Para o ato devem ser convidados com
antecedência ministros da mesma comunhão eclesiástica residentes na cidade. c) À hora da
imposição de mãos, devem ser convidados a participar todos os ministros de igrejas
reconhecidas de quaisquer denominações, bem como presbíteros presentes. d) Compete ao
pastor a pregação oficial e a presidência da ordenação e instalação, mas podem ser convidados
pelo Conselho, para esses atos, quaisquer ministros da mesma comunhão eclesiástica ou
filiados a outra comunhão reconhecida e, nesse caso, os nomes devem ser anunciados por
ocasião de oficiarem. e) O Conselho reunir-se-á oficialmente à hora da cerimônia, bastando para
isso que, convocado previamente, seja chamado à ordem no início do culto, e que o secretário,
dispensada a leitura de ata e excluído qualquer outro trabalho, deixe para redigir posteriormente
a nova ata. 3.7. Matrimônio cristão - a) O matrimônio é uma dádiva concedida por Deus para a
felicidade do ser humano, pelo qual um homem e uma mulher se unem física e espiritualmente,
assumindo compromissos mútuos de amor, honra, fidelidade, compreensão e amizade. Através
dele o homem e a mulher cristãos são chamados a viver juntos sua vida de discipulado diante de
Deus. b) O matrimônio não é um sacramento nem peculiar somente à Igreja de Cristo. c) O
casamento cristão deve ser celebrado no local em que se reúne a comunidade para o culto, sob
a direção do pastor e com a supervisão do Conselho. Normalmente, o casamento deve ocorrer
durante um culto especial, focalizando o matrimônio como dádiva de Deus, expressão da vida
cristã, motivo de gratidão e intercessão pelo novo casal. A liturgia deve ser preparada para que
haja participação da congregação, podendo ser ministrada a ceia do Senhor. d) A cerimônia
religiosa só poder ocorrer após a oficialização do casamento civil (exceção feita unicamente no
caso em que a cerimônia religiosa tenha também a validade civil). e) Os compromissos dos
noivos devem ser assumidos após a proclamação da Palavra. f) A cerimônia poderá ser
realizada por outro pastor convidado pelos noivos e com o consentimento do pastor da igreja. Na
falta do pastor, um presbítero poderá efetuar a cerimônia. g) Também pode ser realizada uma
cerimônia de reconhecimento de um casamento civil e sua confirmação perante a comunidade,

sendo a mesma solicitada pelo casal. Será semelhante ao culto de matrimônio, cuidando-se para
que sejam feitos os esclarecimentos quanto à sua natureza específica. 3.8. Ofício fúnebre - a)
Os cristãos reconhecem que a morte é inevitável. Diante da morte, eles testemunham que Deus,
em Jesus Cristo, venceu a morte e levanta seus filhos da morte para a vida eterna. Assim, a
ressurreição será a doutrina central a inspirar a atitude dos cristãos diante do evento da morte.
b) A finalidade do ofício fúnebre não é o de interceder em favor dos mortos, mas para consolo
dos que choram e apelo às consciências. c) A cerimônia deve ser oficializada geralmente pelo
pastor da igreja que o falecido freqüentava ou sua família freqüente, ou mediante entendimento
com o pastor, por qualquer outro ministro que a família escolha.

Na falta do pastor, um

presbítero pode efetuar a cerimônia. d) O oficiante deve tomar providências para que a finalidade
da cerimônia não seja prejudicada pelo excesso ou pelo teor do discurso. O ofício fúnebre deve
ser conduzido com dignidade e simplicidade, testemunhando a grandeza e a bondade de Deus.
A ênfase deve ser colocada na leitura de textos das Escrituras Sagradas que tratam da
esperança cristã.

Hinos que falem da comunhão dos santos, do perdão de pecados, da

ressurreição do corpo e da vida eterna podem ser entoados. 3.9. Organização de igreja local Quando o presbitério determinar a organização de uma nova igreja conforme a Constituição, art.
11, as seguintes providências deverão ser tomadas: a) O presbitério designará a data da
organização e uma comissão organizadora. b) A comissão organizadora será composta pelo
menos por um ministro e dois presbíteros não arrolados entre os que se vão filiar à nova igreja, e
sem esses membros não poderá funcionar. Terá um presidente escolhido pelo presbitério e um
secretário designado pelo presidente. c) A comissão organizadora poderá receber como
membros os que desejarem fazer a profissão de fé, bem como assumir jurisdição sobre os que o
quiserem, devendo praticar todos esses atos quando reunida para a organização. d) Antes da
organização a comissão preparará uma lista completa com os nomes dos membros da nova
igreja, dela constando os nomes copiados da ata do presbitério e os das pessoas recebidas pela
comissão. Também tomará o cuidado de verificar a presença da maioria do número exigido para
a organização. e) Terminada a cerimônia, o secretário da comissão organizadora lavrará no livro
de atas do novo conselho a “ata da organização”, contendo o texto da decisão do presbitério
sobre a nova igreja, e um breve histórico da igreja, devendo ser assinada pela comissão
organizadora e pelo novo conselho. O termo de abertura do livro de atas do novo conselho
deverá ser lavrado pelo presidente da comissão organizadora. 3.10. Lançamento de pedra
fundamental - a) O Conselho da igreja estabelecerá e divulgará a data da cerimônia. b) O
pastor da igreja presidirá a cerimônia devendo-se convidar outros pastores. c) Deve ser
providenciada uma urna e nela encerrados: um exemplar da Bíblia; um da Constituição da IPI do
Brasil; notas históricas da igreja local; um exemplar do jornal do dia; o último exemplar do órgão
oficial da IPI do Brasil; uma ata da cerimônia com a enumeração do que nela for colocado. 3.11.

Dedicação de templo - a) O Conselho da igreja estabelecerá e divulgará a data da cerimônia. b)
O pastor da igreja presidirá a cerimônia devendo o Conselho convidar outros ministros para
estarem presentes. 3.12. Organização de presbitérios - a) O sínodo decidirá sobre a criação de
um novo presbitério e estabelecerá a data da organização, nomeando uma comissão
organizadora. b) A comissão organizadora será composta de pelo menos dois ministros e um
presbítero, sem os quais não poderá funcionar. Seu presidente e secretário serão designados
pelo próprio sínodo. c) O secretário permanente do sínodo fornecerá à comissão os dados
relacionados com a criação do novo presbitério, ministros e igrejas a serem arroladas e que
deverão participar da cerimônia. d) A cerimônia deverá ser precedida de um culto público. VIII –
Culto e discipulado individual - 1. Culto, discipulado e igreja - a) Os cristãos respondem a
Deus tanto no culto comunitário como no culto individual e no discipulado. b) Através da
adoração, as pessoas sentem a presença de Deus em sua vida. Vivendo como cristãs no
mundo, sentem a necessidade de cultuar a Deus; no culto, elas percebem o mundo à luz da
graça de Deus; do culto vem a visão e a força para viver no mundo. c) A vida do cristão é
fortalecida pela graça de Deus, se expressa na obediência e é moldada pela disciplina. Os
elementos do culto são meios de graça que na devoção pessoal ou da comunidade adoradora
favorecem a vivência e o crescimento na graça de Deus. O culto pessoal diário é uma forma de
adoração que fortalece e sustenta o cristão frente aos desafios do discipulado. d) Os cristãos
devem consagrar uma parte de seu tempo diário à oração, à leitura e meditação das Escrituras
Sagradas, e ao sério exame de si mesmos. 2. As Escrituras no culto individual - a) As
Escrituras Sagradas são o registro da auto-revelação de Deus, pelas quais o Espírito Santo dá
testemunho de Jesus Cristo e concede orientação para a vida de fé. b) O uso das Escrituras
Sagradas no culto individual deve ser guiado pela leitura e proclamação da Palavra no culto
comunitário. c) Em sua meditação diária sobre as Escrituras, as pessoas podem fazer anotações
e breves reflexões. É importante fazer uma leitura diligente do texto bíblico utilizando o
Lecionário, traduções diferentes e outros recursos que favoreçam uma compreensão frutífera da
mensagem da Palavra de Deus. 3. A Oração no culto individual - a) A oração é uma abertura
do crente para Deus, que inicia a comunhão e a comunicação conosco. Orar é receber e
responder, falar e ouvir. Na oração respondemos a Deus em adoração, gratidão, confissão,
súplica, intercessão e consagração. b) No culto individual, a oração pode ser feita de formas
variadas. Pode-se ter com Deus uma conversação na qual são apresentadas as preocupações
alegrias e esperanças como também pode-se manter em silêncio aguardando atentamente a sua
manifestação. c) A oração pode-se expressar por meio do testemunho público em vigílias ou
atos de responsabilidade social e protesto, como também através de atos simbólicos de serviço
disciplinado. d) Os cristãos devem ser estimulados a orar constantemente. 4. A Vocação Cristã
- Deus chama as pessoas para servi-lo na vida pessoal, em família, em comunidade, nos

afazeres diários e no mundo. As pessoas respondem pela fé em Jesus Cristo com uma vida de
adoração em comunidade. Responde-se ao chamado para o discipulado através dos ministérios
do povo de Deus no mundo e para o mundo. As pessoas respondem ao chamado de Deus para
honrá-lo e servi-lo seja no trabalho ou na diversão, através de pensamentos e atos, tanto em sua
vida privada como nos relacionamentos públicos. Deus santifica o viver diário e este é
oportunidade para se viver santamente. Para os cristãos tanto o viver diário como o trabalho não
podem ser separados do culto. 5. Culto doméstico - a) O culto doméstico deve ser estimulado
por todas as famílias cristãs, como extensão do culto dominical. - b) Consiste em oração, leitura
bíblica e cânticos juntamente com atos de compartilhamento de problemas, alegrias, planos, etc.
c) Os pais ou responsáveis pelas crianças devem ensiná-las a louvar a Deus e servir de exemplo
para elas. d) O culto doméstico deve refletir as ocasiões especiais de reconhecimento e
celebração tanto da vida da igreja e do Senhor Jesus como das pessoas da casa. Anivers ários
podem ser a oportunidade para as celebrações e lembranças. IX - O Culto e os ministérios na
Igreja - 1. Ministérios mútuos na igreja - No culto comunitário e individual, Deus chama as
pessoas à fé e ao discipulado. Aquelas que respondem ao seu chamado, oferecem seus dons e
talentos, concedidos por Deus, para o serviço no mundo e aos semelhantes. Ministérios mútuos
são a educação cristã e o cuidado pastoral. Por eles os cristãos são despertados, nutridos e
orientados pela Palavra, pelos sacramentos e pelas orações. 2. A educação cristã - A educação
cristã deve ser um processo permanente na vida da Igreja. As pessoas devem ser orientadas,
quando passam a fazer parte da comunidade de fé, nas diversas e diferentes fases da vida em
sociedade, ao assumirem responsabilidades no trabalho da Igreja. O padrão fundamental e a
fonte da educação cristã é a Palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Nela devem ser
utilizados os documentos de fé da Igreja, bem como materiais produzidos sob sua orientação ou
por ela recomendados. A ocasião central para a educação é o culto dominical, quando a Palavra
é proclamada e os sacramentos são celebrados. O responsável maior pela educação cristã é o
pastor. Todavia, a educação cristã deve ser uma preocupação constante em todas as atividades
da Igreja e nela devem se envolver todos os membros da comunidade de fé. 3. O cuidado
pastoral - A Igreja oferece cuidado pastoral para seus membros. Todos os crentes são
chamados a tal cuidado pastoral, auxiliando-se uns aos outros, partilhando alegrias e tristezas,
perdoando-se mutuamente e promovendo a reconciliação. Diáconos e diaconisas, presbíteros e
presbíteras, pastores e pastoras são as pessoas chamadas e designadas para terem uma
responsabilidade especial no cuidado pastoral. Os enfermos devem merecer atenção especial no
cuidado pastoral. Nesse caso, a preocupação maior deve ser a de confortar e a de encorajar,
pelo ensino das Escrituras e pela oração, manifestado-se a solidariedade da comunidade de fé à
pessoa doente. Além dos enfermos, o cuidado pastoral deve se preocupar em oferecer
consolação nas ocasiões de luto, bem como orientação e encorajamento nos momentos de

dificuldades pessoais ou familiares (problemas financeiros, crises conjugais, problemas de
relacionamento entre pais e filhos, etc.). O culto comunitário a Deus é o fundamento e o contexto
para o cuidado pastoral, especialmente na confissão e declaração de perdão, na proclamação da
Palavra e celebração dos sacramentos. Assim, o cuidado pastoral deve sempre propiciar o
conforto do perdão divino, bem como o encorajamento e a orientação que procedem das
Escrituras Sagradas. X – O Culto e o Ministério da Igreja no Mundo - 1. Culto e Missão - A
Igreja participa da missão de Deus no mundo através de seu ministério e de seu cul to. O culto
aponta para o reino de Deus proclamado e trazido por Jesus Cristo. A própria Igreja é um sinal
da presença desse reino, ao proclamar a Palavra, ao celebrar os sacramentos e ao trabalhar
pela justiça e pela paz no mundo. 2. Proclamação da Palavra e Evangelização - Deus envia a
Igreja ao mundo, no poder do Espírito Santo, para: -anunciar a boa nova da reconciliação do
mundo com Deus em Jesus Cristo; -chamar todas as pessoas ao arrependimento, à fé e à
obediência; -proclamar, mediante atos e palavras, que Jesus se entregou a si mesmo, para que
todas as pessoas sejam livres; -oferecer, em nome de Cristo, vida plena agora e para sempre;
convidar todas as pessoas a servirem a Deus na comunidade de fé. O culto é o contexto primário
no qual as pessoas ouvem regularmente a proclamação do evangelho, são alimentadas pela
Palavra e pelos sacramentos, têm a oportunidade de responder a Deus com fé e atos de
compromisso, e encontram apoio comunitário mútuo. 3. Compaixão - Deus envia a Igreja ao
mundo, no poder do Espírito Santo, para: -alimentar os famintos; -confortar os aflitos; -cuidar dos
enfermos; -visitar os presos; -libertar os cativos; -abrigar os desabrigados; -amparar os
desamparados. No culto, Deus chama, orienta e fortalece para o ministério da compaixão. A
Igreja responde à voz divina através de: -orações de confissão, em que reconhece seus pecados
e omissões; -consagração de dons e de bens, a serem colocados a serviço das pessoas
necessitadas; -consagração de vidas, a serem comissionadas e enviadas para o ministério da
compaixão em nome de Cristo. A Igreja é chamada por Deus a cuidar das pessoas feridas e
necessitadas, bem como a denunciar e a combater as estruturas e sistemas que criam
distorções e injustiças. Sua resposta ao chamado de Deus se dá através de atos e palavras de
compaixão, bem como através da cooperação com agências e organizações que lutam pela paz
e pela justiça no mundo. 4. Reconciliação: justiça e paz - Deus envia a Igreja, no poder do
Espírito Santo, a trabalhar com Cristo no estabelecimento da justiça e da paz no mundo. No
culto, a Igreja proclama e recebe a reconciliação em Jesus Cristo, bem como se compromete a
lutar pela justiça e pela paz. Justiça é a ordem de Deus estabelecida na vida humana, na qual as
relações são corretas e honestas e os direitos humanos são respeitados. Segundo a Bíblia, o
compromisso com a justiça envolve: -honestidade nos negócios pessoais e públicos; -trabalho
pelo bem comum; -apoio às pessoas que lutam pela dignidade, pela liberdade e pelos direitos
humanos; -atuação em favor de leis justas e de sua aplicação; -esforço pela eliminação da

desigualdade social; -denúncia e testemunho contra a opressão e a exploração; -reparação de
males causados pela injustiça. A Igreja não pode se esquecer de que não ex iste verdadeira paz
sem justiça. No culto a Deus, as pessoas são vocacionadas, orientadas e fortalecidas para o
ministério da reconciliação, justiça e paz, através da Palavra, dos sacramentos e das orações,
respondendo mediante a aceitação de compromissos, que se traduzem em obras na vida em
sociedade. 5. Zelo pela criação e pela vida - Deus chama a Igreja, no poder do Espírito Santo,
a participar de sua obra de criação e de preservação da vida. No culto, a Igreja: -rende graças a
Deus, criador e sustentador do universo ouve a orientação divina, para cuidar bem de todas as
coisas criadas; -confessa suas falhas, no desempenho da mordomia; -regozija-se na promessa
de restauração e de redenção da criação em Cristo Jesus; -e se compromete a zelar pela
criação e pela vida. Como mordomos da criação de Deus, os cristãos são chamados a: -usarem
responsavelmente os recursos da criação; -trabalharem pela preservação do meio ambiente; combaterem técnicas, métodos e processos de trabalho que prejudicam o meio ambiente,
poluindo e destruindo. 6. A Igreja e o reino de Deus - A Igreja, em seu culto e ministério, é sinal
do reino de Deus, que é tanto presente como promessa futura. Não é o culto e o trabalho da
Igreja que estabelecem o reino de Deus, mas a Igreja cultua e trabalha na confiança de que
Deus mesmo estabelece o seu reino. No presente, os diversos ministérios da Igreja são sinais da
presença e esperança na promessa do reino. Essa esperança é sustentada pelo poder de Deus
presente na Igreja que desempenha seu ministério e que cultua ao Senhor. 7. Doxologia - No
culto, a Igreja é transformada e renovada, equipada e enviada a servir o reino de Deus no
mundo. A Igreja aguarda o dia quando, “em homenagem a Jesus, todos, no céu, na terra e no
mundo dos mortos, cairão de joelhos, e anunciarão publicamente que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus, o Pai” (Fp 2.10-11). – APÊNDICE – REBATISMO – 1. DA QUESTÃO EM
EXAME - A primeira questão a ser examinada diz respeito ao reconhecimento do batismo
realizado por outras igrejas cristãs. O Diretório para o Culto a Deus (DCD) afirma: “A Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil reconhece todos os batismos feitos com água em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo por outras igrejas cristãs” v . Antes desta afirmação o DCD
reitera a Confissão de Fé de Westminster ao ensinar que se “recebe o batismo uma única vez” vi.
A Constituição da IPI do Brasil em seu artigo 4º afirma: “A Igreja reconhece como ramos
legítimos do Cristianismo todas as comunhões eclesiásticas que mantêm a vida dos
sacramentos, a virtude da fé cristã e a integridade do ensino das Sagradas Escrituras, do Antigo
e do Novo Testamentos, tendo-as como única regra de fé e prática”. O reconhecimento do
batismo realizado por outras igrejas cristãs, desde que feito com água e seguindo a fórmula
trinitária, não trazia nenhuma novidade para a prática da Igreja Presbiteriana Independente. O
ponto de discórdia residia na margem de interpretação deixada para a inclusão ou não da Igreja
Católica Apostólica Romana no rol das igrejas cristãs. Caso fosse incluída como uma

denominação cristã, logo estaria vetada a administração do batismo aos candidatos vindos do
catolicismo. A vigência do DCD, no que se refere ao tema acima e aos demais que serão
tratados por esta Comissão, foi suspensa pela Comissão Executiva em reunião de 17 de março
de 2000. A medida foi referendada no dia 2 de fevereiro de 2001 pela Assembléia Geral reunida
em Avaré. Na ocasião, omitidas as matérias objeto das controvérsias, o restante do texto foi
declarado vigente. Cabe ressaltar que a Comissão não recebeu incumbência explícita para
examinar o tema da validade do batismo católico romano. O conteúdo da resolução AG 016/05
menciona apenas “matéria referente ao re-batismo” sem maiores delineamentos. Todavia, o
conhecimento do teor das discussões leva-nos à convicção que, de fato, esta é a questão a ser
enfrentada. Desejamos fazê-lo com espírito irênico. 2. O DEBATE EM TORNO DA VALIDADE
DO BATISMO CATÓLICO ROMANO NÃO É NOVO - A discussão, no seio das igrejas
reformadas, em torno da validade ou não do batismo administrado pelo catolicismo romano não
é nova. Trata-se de tema discutido desde o começo da história do protestantismo. Certamente
extrapola aos propósitos desta Comissão percorrer todos os momentos e aut ores que
examinaram o assunto em questão. Examinaremos tão somente aqueles autores e documentos
que estão mais próximos de nossa tradição eclesiástica. 2.1. João Calvino - Calvino define o
batismo como a marca de nosso cristianismo e como o selo pelo qual somos recebidos na Igreja,
a fim de que sejamos incorporados em Cristo e contados entre os filhos de Deus. O batismo tem
para ele dois propósitos: promessa e testemunho. No primeiro caso, ajuda-nos em nossa fé em
Deus e, no segundo, serve para confessarmos Cristo diante dos seres humanos. Quanto à
validade do batismo realizado por ministros católicos romanos, a posição de Calvino é bastante
clara. Ele dedicou dois tópicos (16 e 17) do Capítulo XV das Institutas para rebater argumentos
contrários. Examinemos suas razões: Se dizemos que o sacramento não deve ser considerado
como se o recebêssemos da mão daquele que o administra, mas como se o recebêssemos da
mão próprio Deus, que é, sem dúvida alguma, quem no-lo administra, pode se deduzir daí que
nada se tira nem se acrescenta ao sacramento em função da dignidade de quem o administra. vii
Calvino considera que a validade do batismo reside no fato de ter sido realizado em nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim sendo, o batismo não é do ser humano, mas de Deus, e
a ignorância e idolatria dos sacerdotes que o ministram não anula a promessa contida no
sacramento. João Calvino acrescenta ao seu argumento uma comparação com o povo de Israel.
O fato de israelitas terem sido circuncidados por sacerdotes ímpios não anulava a circuncisão.
Ele prossegue para então concluir: “A objeção de que o Batismo deve ser administrado em
companhia dos fiéis não prova que aquilo que é parcialmente corrupto corrompa toda a virtude
do Batismo”.viii O batismo realizado por sacerdotes católicos poderia produzir algum fruto?
Calvino responde que, mesmo quando aqueles que foram batizados permanecem afastados da
promessa do batismo, pelo fato de a promessa ter sido feita por Deus, permanecerá constante,

firme e verdadeira. Assim escreve: “Esta promessa foi oferecida a nós no Batismo; abracemo-la,
pois, pela fé. É certo que, por causa de nossa infidelidade, ela esteve, por muito tempo,
sepultada; recebamo-la, agora, pela fé” ix . Os acréscimos litúrgicos feitos pelo catolicismo à
cerimônia do batismo também foram objeto da condenação de Calvino. Os acréscimos litúrgicos
mereceram o seguinte comentário: “Pois, como se fosse coisa de menor valor e digna de pouca
estima batizar com água, conforme a instituição de Cristo, inventaram uma bênção, ou melhor,
um certo encantamento, para profanar a verdadeira consagração da água. [...] Não ignoro quão
antiga é a origem de todas essas corruptelas; não obstante, é lícito e correto rechaçar tudo
quanto os homens se atreveram a acrescentar ao que Cristo instituiu” x . Embora Calvino tenha
sido um crítico severo dos abusos do papado e dos desvios doutrinários da Igreja Católica
Romana, tratou de preservar a validade do batismo católico. Pensamos que, com isso, não
desejava amenizar suas críticas ao catolicismo, mas a razão de sua concessão deve antes ser
buscada em sua compreensão sacramental do ato batismal realizado em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Na questão batismal, o conflito revelou-se mais intenso com os anabatistas
e não com os católicos romanos. 2.2. Confissão de Fé de Westminster - Ensina a Confissão de
Fé que “O Sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa”
(Cap. XXVIII, VII). A questão em si – da validade do batismo católico - não chega a ser tratada
na Confissão. Em nada a Confissão alterou a posição esposada por Calvino. A orientação de
que o batismo deva ser realizado por um ministro do Evangelho “legalmente ordenado” (Cap.
XXVIII, II) certamente não é endereçada à polêmica da validade ou não do batismo católico.
Quando a Confissão precisou tocar em temas de polêmica com o catolicismo romano, o fez com
todas as letras. É assim que a missa, o papado, a excomunhão, etc. são tratados diretamente.
Logo, firmar-se numa interpretação de que o ministro católico não seria “legalmente ordenado” é
impor sobre o texto da Confissão um propósito estranho ao original. Por fim, a harmonia entre a
Confissão de Fé e o pensamento de Calvino no que diz respeito à validade do batismo católico
pode ser deduzida de sua orientação quanto à eficácia dos sacramentos: A graça revelada nos
sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é nem conferida por qualquer
poder neles existente; nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de
quem o administra, mas da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual juntamente com o
preceito que autoriza o uso dele, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o
recebem. (Cap. XXVII, III). 2.3. Presbiterianismo no século XIX - Será no presbiterianismo do
século XIX que a validade do batismo católico romano será colocada em questão. A validade do
batismo católico foi debatida no presbiterianismo irlandês e norte-americano. Nessa fase o
debate parece saltar para outro patamar, pois se coloca a questão de ser ou não a Igreja
Católica Romana uma Igreja Cristã. Na Igreja Presbiteriana da Irlanda, em 1861, acabou
prevalecendo a tese de que a Igreja Romana é uma Igreja Cristã. Já nos Estados Unidos, a

questão teve momentos distintos. Em 1845, a Assembléia Geral declarou sem validade o
batismo romano. Em 1875, após a Guerra da Secessão e com a igreja dividida, a Igreja
Presbiteriana da América (Norte) decidiu entregar a decisão da validade ou não do batismo
romano ao juízo de cada conselho local. Na atualidade, a Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos, unificada em 1983, recebe pessoas provenientes do catolicismo romano apenas por
profissão de fé. 2.4. Presbiterianismo brasileiro - Ashbel G. Simonton, ao colher os primeiros
frutos de seu labor missionário em solo brasileiro, teve de enfrentar a questão da validade do
batismo católico romano. Assim escreveu em seu Diário: No domingo, dia 12, celebramos a Ceia
do Senhor, recebendo por profissão de fé Henry E. Milford e Camillo Cardoso de Jesus. Assim
foi a nossa organização em igreja de Jesus Cristo no Brasil. [...] O Sr. Cardoso, a seu próprio
pedido e de acordo com o que nós também julgamos melhor depois de muito pensar e hesitar,
foi batizado. Seu exame foi bastante satisfatório para o Sr. Schneider e para mim, e não deixou
dúvidas quanto á realidade de sua conversão xi. A prática de batizar pessoas vindas do
catolicismo romano estabeleceu-se no Brasil, nas primeiras décadas do presbiterianismo, sem
questionamentos. Entretanto, em 1891, o Sínodo ofereceu parecer fav orável à nulidade do
batismo romano. O assunto reapareceria na Igreja Presbiteriana a partir de 1916, tendo à frente
da defesa da dispensa do batismo aos católicos o Rev. Salomão Ferraz. A Igreja Presbiteriana
decidiu, em 1916, pela manutenção da prática, tendo em vista os “bons resultados colhidos em
meio século de prática” xii. 2.4.1. Eduardo Carlos Pereira - O posicionamento de Eduardo C.
Pereira sobre o fato de ser a Igreja Católica Romana uma igreja cristã merece nosso exame
aqui. Ele começa por reconhecer que a Igreja Romana é parte integrante da cristandade, pois
professa em seu credo e em suas práticas todos os grandes dogmas e instituições do
cristianismo. Como todos os outros ramos do cristianismo, ela crê na Bíblia como Palavra de
Deus, na Santíssima Trindade, na Pessoa do Filho, como Deus-homem, Senhor e Salvador da
humanidade, na pessoa do Espírito Santo como regenerador e santificador do ser humano
decaído; ela crê na divina instituição da Igreja... Em suma, diz ele, ela mantém o Credo dos
Apóstolos e todas as doutrinas e práticas da religião cristã xiii. Após ter declarado a natureza
cristã do catolicismo romano, E.C. Pereira começa a apontar as práticas que estariam em
flagrante contradição com os elementos cristãos que foram citados acima. Reproduzimos aqui
apenas a crítica ao batismo: O batismo não é só rodeado de ceremonias supersticiosas
inteiramente alheias à instituição primitiva, mas a própria matéria do sacramento é desvirtuada
com o acréscimo do ‘óleo mystico da unção’, sem o qual não é lícito, em condições normais,
celebrar-se o rito do batismoxiv . Eduardo Carlos Pereira acaba por concluir que a Igreja Católica
Romana não é Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo por ter apostatado de suas normas de fé e
prática. 2.4.2. Alfredo Borges Teixeira - Alfredo Borges Teixeira publicou uma série de artigos
em “O Estandarte” polemizando com o livro “A Fé Nacional” de autoria do Rev. Salomão Ferraz.

À altura da publicação do referido livro, o Rev. Salomão já havia se desligado da Igreja
Presbiteriana do Brasil e filiara-se à Igreja Episcopal. O Rev. Teixeira dedicou um dos artigos ao
tema da validade do batismo católico. Reproduzimos a seguir a síntese de sua defesa da
administração do batismo aos candidatos oriundos do catolicismo: Ressalvados, porém, o bom
espírito e as boas razões que deram origem ao rebatismo de católicos, permanece o fato de que
os que o praticam são uma grande minoria comparados com os protestantes que não o fazem.
Este fato, quando chegamos a conhecê-lo, causou-nos a penosa impressão de que a nossa
Igreja, seguindo a orientação de missionários, talvez estreitos, embora bem intencionados, fazia
uma triste figura aos olhos do evangelismo histórico e universal. Por bastante tempo a nossa
atitude pessoal a respeito foi semelhante à do Dr. Hodge, quando a ela se submeteu como
membro de uma minoria. Posteriormente chegamos também com ele a reconhecer a justiça e a
necessidade da medida para bem da causa evangélica. A doutrina romana da regeneração
batismal é, tanto para católicos como para muitos protestantes, o grande argumento contra a
repetição do batismo. O rito, “praticado seja por quem for”, dá início à vida em Cristo, ou
comunica uma graça divina que seria desconhecida ou negada por novo batismo. Na verdade,
se a regeneração tivesse como instrumento o batismo, é claro que este não devia ser repetido,
visto como aquela é uma obra divina feita uma vez por todas. Tal doutrina, porém, é anti -bíblica
e tão oposta ao espírito e princípios evangélicos que os verdadeiros protestantes têm por ela
tanta repugnância quanto os católicos têm pela repetição do batismo. Para nós, evangélicos,
este rito é apenas um símbolo daquela obra do Espírito Santo, e por isso, a sua repetição não é
absurda nem um sacrilégioxv . Ao apresentar o batismo como símbolo, o Rev. Teixeira afasta-se
da posição de Calvino e da Confissão de Fé de Westminster. Para o primeiro, “um sacramento
não é um sinal puramente simbólico” xvi e, segundo a Confissão de Fé, “há em cada sacramento
uma relação espiritual ou união entre o sinal e a coisa significadaxvii. Por considerar o batismo
um símbolo, o Rev. Teixeira preconiza que pode ser repetido sem prejuízo ou ofensa. Além
disto, ele concebe o batismo não como iniciação na Igreja Cristã, mas nas igrejas particulares:
Se o fato, porém, de não ser o batismo veículo da graça, mas simples símbolo dela, faz razoável
a sua repetição, também o fato de ser ele o rito de iniciação na Igreja visível argumenta em
favor dessa repetição. De fato, se a Igreja fosse agora una, como nos dias apostólicos, então
não haveria lugar para repetição do batismo visto como a entrada ou iniciação em uma
comunidade cristã era a entrada para a Igreja toda ou universal. Essa é a razão, cremos, porque
São Paulo, escrevendo aos Efésios (4:3-6), diz que há um só batismo. Era a época feliz em que
a Igreja visível expressava tão satisfatoriamente a unidade da invisível que o batismo era só um,
como uma só é a regeneração. Dividida, porém, como está hoje, infelizmente, a Igreja em muitas
comunhões largamente divergentes em doutrina e prática, já não se pode dizer que o batismo é
um só. De fato, como rito iniciatório, ele expressa as doutrinas e o tipo religioso da Igreja que o

administra. O batismo de uma Igreja, pois, tem relativamente ao de outra a mesma
diferença que há entre elas. Quando essa diferença é tão pequena que desaparece diante do
corpo de verdades, que ambas confessam, e podem se assentar juntas à mesa da Santa
Comunhão, nesse caso o batismo de uma pode e deve ser aceito pela outra como, em geral,
acontece nas igrejas evangélicas. Se as diferenças, porém, são tão fundas que impedem a
Comunhão, não há motivo para que se aceite o outro sacramento a não ser o tabu
estabelecido de que o batismo não se repetexviii . Parece-nos que o ponto de vista esposado
pelo Rev. Teixeira é aquele que melhor traduz a compreensão corrente na IPI do Brasil. A saber,
o batismo é visto predominantemente como símbolo e a sua aplicação é vista como iniciação
denominacional. Contudo, devemos ressaltar que, para o Rev. Teixeira, a diferença entre
católicos e presbiterianos estaria na concepção dos efeitos do batismo. Para os católicos, o
batismo produziria a regeneração, enquanto para os presbiterianos, esta é obra exclusiva de
Deus. 3. O VALOR DA TRADIÇÃO NO PROTESTANTISMO - Na questão da validade ou não
do batismo católico romano temos duas tradições divergentes no protestantismo e no
presbiterianismo. Será possível a eleição de algum critério para tomar uma delas como detentora
de normatividade? Se isso fosse possível, teríamos de nos inclinar na direç ão da Confissão de
Fé de Westminster, que se pronuncia pela não repetição do batismo. Todavia, a própria
Confissão trata de relativizar o valor das decisões conciliares e das tradições: Juiz Supremo,
pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão
examinadas todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as
doutrinas de homens e opiniões particulares, o Juiz Supremo, em cuja sentença nos devemos
firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. (Cap. I, X) (Grifo
nosso) Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais quer
particulares, podem errar, e muitos têm errado; eles, portanto, não devem constituir regra de
fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. (Cap.XXXI, III)
(Grifo nosso) As opiniões de Calvino, Eduardo Carlos Pereira e Alfredo Borges Teixeira e a
instrução da própria Confissão de Fé não são absolutas. Mas, mesmo não sendo decisivas, a
prudência e sabedoria cristãs recomendam-nos que sejam tomadas em consideração. A
Confissão de Fé de Westminster não adota uma atitude simplista ao recomendar o uso das
Escrituras para dirimir as questões polêmicas que venham a surgir no seio da igreja cristã. Há na
Confissão um “dinamismo hermenêutico” ao afirmar que “o Juiz Supremo, em cuja sentença nos
devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura”. Muitas
questões, inclusive a do batismo, não estão de todo resolvidas na Escritura. Será, antes,
necessário o trabalho de “ouvir o Espírito Santo falar pela Escritura”. Este trabalho envolve a
participação humana na interpretação da Escritura. Trata-se de algo semelhante ao que é
mencionado na decisão do Concílio de Jerusalém ao dizerem: “Pois pareceu bem ao Espírito

Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais...” (Atos 15.28). Por
fim, a Confissão de Fé de Westminster considera que “há algumas circunstâncias, quanto ao
culto de Deus e ao governo da Igreja, comuns às ações e sociedade humanas, as quais têm de
ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras da Palavra, que
sempre devem ser observadas” (Cap. I, VI). Não sendo a tradição um elemento decisivo e,
mesmo que o fosse, para nós não seria a palavra final sobre o tema em questão, uma vez que
constatamos posicionamentos divergentes no interior do próprio presbiterianismo, somos
remetidos à tarefa de interpretar a realidade à luz da Escritura. 4. BATISMO E ESCRITURA 4.1. Instituído por Jesus - O batismo cristão tem o seu fundamento no ministério de Jesus de
Nazaré, na sua morte e ressurreição. O evangelho de Mateus conta que o Senhor ressuscitado,
ao enviar os seus discípulos ao mundo, ordenou-lhes que batizassem em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo (Mt 28.18-20). A prática do batismo pela Igreja, desde os primeiros dias, é
atestada nas cartas do Novo Testamento, nos Atos dos apóstolos e nos escritos patrísticos. 4.2.
Significados principais - O batismo está sempre ligado à vida nova em Jesus Cristo e a
incorporação do batizado na Igreja. O Novo Testamento desenvolve a significação do batismo,
utilizando imagens variadas para exprimir as riquezas de Cristo e de sua salvação oferecida aos
seres humanos. Assim, o batismo é associado com as seguintes imagens e significados:
Participação na morte e na ressurreição de Cristo (Rm 6.3-5; Cl 2.12); Purificação do pecado
(1Co 6.11); Novo nascimento (Jo 3.5); Iluminação por Cristo (Ef 5.14); Revestir-se em Cristo (Gl
3.27); Lavar regenerador pelo Espírito (Tt 3.5); Experiência de salvação através das águas do
dilúvio (1Pe 3.20,21); Saída da escravidão (1Co 10.1,2); libertação em vista de uma nova
humanidade na qual são ultrapassadas as barreiras entre os sexos, as raças e as situações
sociais (Gl 3.27, 28; 1 Co 12.13). 4.3. Batismo e profissão de fé -

O batismo cristão no

Novo Testamento é feito num contexto missionário. Uma confissão de fé mínima parece ter
existido na Igreja Neo-testamentária e seu resumo pode ser encontrado nos textos bíblicos de
Romanos 10.9, Atos 8.37 e 10.48. Seria erro supor que o batismo fosse ministrado somente “aos
indivíduos” que fizessem tal confissão de fé. O batismo de casas inteiras (At 16.15; 31-33 e 1Co
1.16) testemunha nessa direção. M. Weingaertner afirma: Essas alusões certamente não bastam
para “provar” o batismo de infantes no Novo Testamento. Mas, com base nesses textos, também
não podemos excluí-lo, pois na antiguidade uma casa reunia, além de diversas gerações de
família, os escravos que serviam a ela. Como na sociedade greco-romana os escravos
perfaziam 2/3 da população, é pouco provável que não houvesse crianças numa casa! Em todo
caso, os exemplos de Atos evidenciam que, para Paulo, o testemunho de fé de um membro de
uma família era suficiente para batizar toda a casa dele! Ao fazê-lo, o apóstolo agiu na confiança
de que o Evangelho continuaria a agir naquela casa xix . 5. UMA COMPARAÇÃO ENTRE A
CONCEPÇÃO CATÓLICA E A PRESBITERIANA DO BATISMO - Nas colunas abaixo

apresentamos um quadro comparativo entre a doutrina do batismo tal qual nos é apresentada no
Catecismo Católico e a doutrina do batismo na Confissão de Fé de Westminster e no Breve
Catecismo. Optamos por estes documentos por sua natureza sintética e por serem documentos
oficiais da fé católica e da fé presbiteriana respectivamente. Os itens nos quais julgamos haver
divergência clara estão em itálico e sublinhados em ambas as colunas. xxxxxxxxxxxxxxxxxx
CATECISMO CATÓLICO
252.

Quais

os

nomes

CFW E BREVE CATECISMO
do

primeiro I. O batismo é um sacramento do Novo

sacramento da iniciação? Antes de mais, Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só
chama-se Baptismo por causa do rito central para solenemente admitir na Igreja a pessoa
com que é celebrado: baptizar significa batizada, mas também para servir-lhe de sinal
«imergir» na água. O que é baptizado é imerso e selo do pacto da graça, de sua união com
na morte de Cristo e ressurge com Ele como Cristo, da regeneração, da remissão dos
«nova criatura» (2 Cor 5,17). Chama-se pecados e também da sua consagração a
também

«banho da regeneração e da Deus por Jesus Cristo a fim de andar em

renovação no Espírito Santo» (Tit 3,5) e novidade de vida. Este sacramento, segundo a
«iluminação», porque o baptizado se torna ordenação de Cristo, há de continuar em sua
«filho da luz» (Ef 5, 8).

Igreja até ao fim do mundo.
P. 94. Que é o Batismo?
R. O Batismo é o sacramento no qual o lavar
com água em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo significa e sela a nossa união
com Cristo, a participação das bênçãos do
pacto da graça, e a promessa de pertencermos
ao Senhor.

255. Desde quando e a quem é que a Igreja
administra o Baptismo? Desde o dia de
Pentecostes

que a Igreja administra o

Baptismo a quem crê em Jesus Cristo.
256. Em que consiste o rito essencial do II.

O

elemento

exterior

usado

neste

Baptismo? O rito essencial deste sacramento sacramento, é água com a qual um ministro do
consiste em imergir na água o candidato ou Evangelho, legalmente ordenado, deve batizar
em derramar a água sobre a sua cabeça, o candidato em nome do Pai e do Filho e do
enquanto é invocado o Nome do Pai e do Filho Espírito Santo.
e do Espírito Santo.

III. Não é necessário imergir na água o

candidato, mas o batismo é devidamente
administrado por efusão ou aspersão.
257. Quem pode receber o Baptismo? É IV. Não só os que professam a sua fé em
capaz para receber o Baptismo toda a pessoa Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais
ainda não baptizada.

crentes (embora só um deles o seja) devem
ser batizados.
VII. O sacramento do batismo deve ser
administrado uma só vez a uma mesma
pessoa.
P. 95. A quem deve ser ministrado o Batismo?
R. O Batismo não deve ser ministrado àqueles
que estão fora da igreja visível, enquanto não
professarem sua fé em Cristo e obediência a
Ele; mas os filhos daqueles que são membros
da igreja visível devem ser batizados.

258. Porque é que a Igreja baptiza as
crianças? Porque tendo nascido com o
pecado original, elas têm necessidade de ser
libertadas do poder do Maligno e de ser
transferidas para o reino da liberdade dos
filhos de Deus.
259. O que se requer dum baptizando? Ao
baptizando é exigida a profissão de fé,
expressa pessoalmente no caso do adulto, ou
então por parte dos pais e da Igreja no caso da
criança. Também o padrinho ou madrinha e
toda a comunidade eclesial têm uma parte de
responsabilidade

na

preparação

para

o

Baptismo (catecumenado), bem como no
desenvolvimento da fé e da graça baptismal.
260. Quem pode baptizar? Os ministros
ordinários do Baptismo são o Bispo e o
presbítero; na Igreja latina, também o diácono.
Em caso de necessidade, qualquer pessoa

pode baptizar, desde que entenda fazer o que
faz a Igreja e derrame água sobre a cabeça do
candidato,

dizendo

a

fórmula

trinitária

baptismal: «Eu te baptizo em Nome do Pai e
do Filho e do Espírito Santo».
261. É necessário o Baptismo para a V. Posto que seja grande pecado desprezar ou
salvação? O Baptismo é necessário para a negligenciar esta ordenança, contudo, a graça
salvação daqueles a quem foi anunciado o e

a

salvação

não

se

acham

tão

Evangelho e que têm a possibilidade de pedir inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela
este sacramento.

ninguém possa ser regenerado e salvo os que
sejam indubitavelmente regenerados todos os
que são batizados.

262. É possível ser salvo sem o Baptismo?
Porque Cristo morreu para a salvação de
todos, podem ser salvos mesmo sem o
Baptismo os que morrem por causa da fé
(Baptismo de sangue), os catecúmenos, e
todos os que sob o impulso da graça, sem
conhecer

Cristo

e

a

Igreja,

procuram

sinceramente a Deus e se esforçam por
cumprir a sua vontade (Baptismo de desejo).
Quanto às crianças, mortas sem Baptismo, a
Igreja na sua liturgia confia-as à misericórdia
de Deus.
263. Quais são os efeitos do Baptismo? O VI. A eficácia do batismo não se limita ao
Baptismo perdoa o pecado original, todos os momento em que é administrado; contudo,
pecados pessoais e as penas devidas ao pelo devido uso desta ordenança, a graça
pecado; faz participar na vida divina trinitária prometida é não somente oferecida, mas
mediante a graça santificante, a graça da realmente

manifestada

e conferida pelo

justificação que incorpora em Cristo e na Espírito Santo àqueles a quem ele pertence,
Igreja; faz participar no sacerdócio de Cristo e adultos ou crianças, segundo o conselho da
constitui o fundamento da comunhão entre vontade de Deus, em seu tempo apropriado.
todos os cristãos; confere as virtudes teologais
e os dons do Espírito Santo. O baptizado P. 91. Como se tornam os sacramentos meios
pertence para sempre a Cristo: com efeito, é eficazes para a salvação?
assinalado com o selo indelével de Cristo R. Os sacramentos tornam-se meios eficazes

(carácter).

para a salvação, não por alguma virtude que
eles ou aqueles que os ministram tenham, mas
somente pela bênção de Cristo e pela obra do
seu Espírito naqueles que pela fé os recebem.

264. Que significado assume o nome
cristão recebido no Baptismo? O nome é
importante, porque Deus conhece cada um
pelo nome, isto é, na sua unicidade. Com o
Baptismo, o cristão recebe na Igreja o próprio
nome, de preferência o de um santo, de
maneira que este ofereça ao baptizado um
modelo de santidade e lhe assegure a sua
intercessão junto de Deus.
5.1. Fórmula batismal - Não há divergência, uma vez que é feita em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. 5.2. Elementos do batismo - Parece não haver divergência quanto aos
elementos essenciais. A água deve ser derramada sobre o batizando. Todavia, na liturgia
batismal, constam a unção pré e pós batismal e a invocação dos santos. Embora não essenciais,
tais elementos fazem parte da prática litúrgica da Igreja Católica no Brasil. 5.3. Batizandos Devem ser batizados todos que confessam Jesus Cristo. Os filhos, tanto no catolicismo quanto
no presbiterianismo, têm direito ao batismo. 5.4. Batismo e salvação - Na concepção católica,
em situações ordinárias, o batismo é necessário para a salvação. Na Confissão de Fé, batismo e
salvação não possuem vínculo tão estreito. Mesmo em situações ordinárias, a negligência do
batismo não acarreta automaticamente a condenação. No que diz respeito à regeneração e à
justificação, as posições são também opostas. Na concepção católica, regeneração e justificação
ocorrem pelo próprio ato do batismo (ex opere operato), enquanto, na concepção presbiteriana,
a regeneração e a justificação serão obra de Cristo pela ação do seu Espírito naqueles que
recebem ou não o sacramento do batismo. Por uma questão de justiça precisamos observar que
o Catecismo Católico não ensina que não possa haver salvação sem batismo ou que as crianças
que morrem sem o batismo estejam condenadas. Parece-nos que o ponto de maior discordância
no que se refere à relação entre batismo e salvação repousa sobre os efeitos de regeneração e
justificação atribuídos ao batismo. É bem verdade que algumas passagens bíblicas (1Pe 3.21 e
At 2.38) parecem atribuir ao ato do batismo o perdão de pecados e a salvação. Nestes casos a

interpretação reformada tem sido aquela expressa na Confissão de Fé de Westminster: “Em todo
o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada,
e por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. (Cap. XVII, II). Sendo assim, são
atribuídos ao ato exterior do batismo a ação interior do Espírito de regenerar e salvar o pecador.
5.5. A crença na intercessão de santos - A recomendação que a criança receba
preferencialmente o nome de um santo é acompanhada da declaração que o referido santo será
seu intercessor junto a Deus. A associação desse ensino e prática ao batismo contribuem para
que o ensino bíblico segundo o qual temos um só mediador, advogado e intercessor junto ao Pai
seja substituído pelas crendices em supostos poderes intercessórios e graças dispensadas pelos
santos (1Tm 2.5; 1 Jo 1.21; Rm 8.34; Hb 4.14-15). 6. CONSIDERAÇÕES PASTORAIS DO
CONTEXTO RELIGIOSO CONTEMPORÂNEO - “Ouvir o Espírito Santo falando na Escritura”
implica também no estabelecimento de relações entre o contexto contemporâneo e a Palavra de
Deus. Julgamos oportuno considerar os seguintes tópicos abaixo: 6.1. O catolicismo nominal e
as deficiências da educação cristã - Até a metade do século XIX o catolicismo brasileiro foi
marcado pela frouxidão doutrinária e por um clero indisciplinado. O ingresso das ordens
religiosas européias, a partir da segunda metade do século XIX, bem como a separação entre
Igreja e Estado, em 1889 contribuíram para que o catolicismo concentrasse seus esforços nas
atividades propriamente religiosas. É preciso reconhecer, apesar do êxito parcial, que grande
parte da população continuou pertencendo apenas nominalmente à Igreja Católica Romana. O
catolicismo e suas cerimônias continuaram fazendo parte da vida do povo brasileiro como
“tradição social”. A Igreja é o lugar aonde se vai no “nascimento”, no casamento e na morte.
Destaca-se muito mais a função social dos ritos (inclusive o batismo) do que seu significado
espiritual. Assim escreve o antropólogo Roberto DaMatta: Tal como acontece no nosso
conhecido ritual do batismo, em que a criança entra na Igreja Católica e, ao mesmo tempo, na
sociedade, ganhando simultaneamente “pais adotivos” que reforçam, como padrinhos, suas
obrigações como ser social. Assim, embora a pessoa seja concebida por genitores (os seus pais
biológicos), há uma exigência de padrinhos (ou pais sociais) para que ela possa penetrar no
cerne da vida social, o que, no mundo católico, se realiza através da Igreja e do ritual do
batismoxx . A conivência da Igreja Católica com essa função social do batismo perpetua a
situação que faz com que, ao batismo de crianças, não se siga um trabalho de formação cristã
nas paróquias e nos lares. O Cardeal Scherer, nos anos 70, admitia “não evangelizamos as
crianças que batizamos”.xxi 6.2. O individualismo na opção religiosa - Sociólogos da religião,
diante da migração religiosa, têm afirmado que a religião é cada vez menos a que se nasce e
cada vez mais a que se escolhe. Isto significa que a modernidade, que afirmou o primado do
indivíduo em relação à comunidade, vai se afirmando em matéria de religião. Se por um lado, por
razões bíblico-teológicas, não vamos abandonar o batismo de crianças, por outro lado, não

podemos ignorar o fato de que as pessoas, quando chegam à idade adulta, fazem escolhas de
pertencimento religioso. Muitas vezes essa opção religiosa é acompanhada pelo desejo de um
“novo batismo”. A falta de formação cristã na religião anterior ou mesmo o grau de discordância
doutrinária poderão ser tais que o fiel pedirá para ser batizado (mesmo tendo sido na infância).
Reproduzimos a seguir um pequeno trecho de uma carta enviada por um membro da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB) a seu Sínodo: Aprendi em minha profissão
de fé e aceito a palavra bíblica de que existe um só batismo, desde que a pessoa saiba o que
está fazendo, ou o que foi feito. Devido aos muitos erros no batismo da Igreja Católica do
nordeste, no passado e pela dúvida, por não termos como saber hoje o que realmente foi feito é
que eu venho expressar o meu desejo de que pessoas nessa situação, que se converteram a
Cristo e duvidarem de seu correto batismo, que possam ter este direito na Igreja Luterana
aquixxii. Pastoralmente, será sempre muito constrangedor tentar persuadir alguém que não
carrega a consciência de que foi batizado corretamente que, de fato, o tenha sido. Neste caso,
não caberá a pergunta pelos frutos de tal batismo? 6.3. A experiência de igrejas irmãs quanto
ao tema - As seguintes igrejas recebem pessoas vindas do catolicismo dispensando um novo
batismo: Igreja Evangélica da Confissão Luterana (IECLB), Igreja Evangélica Luterana do Brasil
(IELB) e Igreja Episcopal Anglicana do Brasil (IAB). Quanto à Igreja Metodista do Brasil, esta
parece facultar à consciência do ingressante proveniente do catolicismo a escolha por ser ou não
batizado. Destacamos que as igrejas mencionadas acima já possuem uma longa caminhada
ecumênica. No caso da IECLB e da IAB, o reconhecimento do batismo católico foi feito num
contexto de diálogo com a Igreja Romana. No campo reformado, posição oposta tem sido
tomada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. A Comissão Executiva respondeu a uma consulta do
Sínodo Oeste Fluminense sobre “o rebatismo de Católicos Apostólicos Romanos” nos seguintes
termos: “A CE do Supremo Concílio resolve: responder ao requerente: 1) Que a Igreja
Presbiteriana do Brasil batiza conversos e menores sob sua guarda. 2) Que cremos, juntamente
com os Reformadores e firmados nas conclusões históricas da igreja da outra América no Século
XIX e em decisão solene de 1990, jamais contestada, que a Igreja Católica Apostólica Romana,
não é uma Igreja Cristã. É uma igreja apóstata e sua eclesiologia contraria o ensino da Palavra
de Deus. 3) Solenemente reafirmamos a decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do
Brasil (SC-90-150)”. 6.4. A emergência do neopentecostalismo - O aparecimento no último
quartel do século XX de igrejas denominadas neopentecostais merece também ser considerada.
Tais igrejas são bastante eficientes na atração de pessoas provenientes do catolicismo romano e
das religiões afro-brasileiras. Embora externamente aparentadas com as Igrejas Evangélicas,
tais igrejas (caso da Igreja Universal do Reino de Deus/IURD) reproduzem práticas sincréticas
que também ameaçam seu traço cristão. Estudiosos do fenômeno religioso têm, com alguma
razão, chamado a Igreja Universal e outras de “catolicismos de substituição”xxiii. A avaliação da

prática batismal de tais Igrejas é ainda mais complicada do que no caso Católico Romano.
Muitas delas surgem como comunidades locais e estão fundamentadas numa cultura oral.
Assim, ao desconsiderarmos o batismo católico romano e aceitarmos o batismo praticado em
tais igrejas corremos o risco de “coar o mosquito e engolir o camelo”. 7. Decisão quanto à
questão da validade do Batismo Católico Romano - 1) Considerando as diferenças que
separam a concepção, a liturgia e a intenção do batismo no catolicismo romano e na IPI do
Brasil; 2) Considerando as fragilidades da educação cristã ministrada no âmbito do catolicismo
romano; 3) Considerando a tradição presbiteriana independente de receber católicos romanos
por meio do batismo e profissão de fé; A Assembléia Geral da IPI do Brasil reunida em
Maringá nos dias 26 a 31 de janeiro de 2007 resolve reafirmar que o recebimento de
pessoas provenientes da Igreja Católica Apostólica Romana seja feito por meio do
batismo. Contudo, 1) Considerando que os elementos essenciais do batismo cristão estão
presentes no batismo católico romano consistindo seu erro no excesso (elementos litúrgicos) e
na intenção com que se batiza; 2) Considerando que a eclesiologia protestante ensina que
mesmo “as igrejas mais puras debaixo do céu estão sujeitas à mistura e ao erro” (CFW, Cap.
XXV, V); 3) Considerando que o batismo, segundo nossa teologia, não é essencial para a
salvação (Mc 16.16); 4) Considerando que os reformadores (Lutero e Calvino) consideravam
válido o batismo católico romano; 5) Considerando que o Espírito de Deus sopra onde quer (Jo
3.8), não ficando circunscrito aos muros denominacionais; 6) Considerando que o respeito à
consciência pessoal é uma das maiores riquezas que o protestantismo legou ao mundo
moderno; A Assembléia Geral da IPI do Brasil reunida em Maringá nos dias 26 a 31 de
janeiro de 2007 resolve receber extraordinariamente pessoas batizadas na Igreja Católica
Apostólica Romana apenas por profissão de fé. Para a configuração de extraordinariedade os
seguintes itens deverão ser observados: 1. Que a iniciativa do pedido de dispensa de batismo
seja da própria pessoa podendo o Conselho aprovar ou não a dispensa levando em conta os
seguintes itens: 1.1. Que a pessoa renuncie à intercessão de santos católicos romanos junto a
Deus e qualquer outro elemento extra-bíblico presente no batismo ministrado por oficiante da
Igreja Católica e confesse a validade do batismo feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo; 1.2. Que, preferencialmente, o pedido seja acompanhado da certidão de batismo emitida
pela Igreja Católica Apostólica Romana; 1.3. Os demais critérios de exame da experiência de fé
e maturidade espiritual aplicados aos candidatos batizados na infância na própria IPI do Brasil
aplicam-se ao caso em questão. 2. Caso o (a) solicitante seja acompanhado de filhos (as)
menores ou tutelados batizados na Igreja Católica Apostólica Romana, os mesmos deverão ser
arrolados como membros da igreja na mesma condição do solicitante. CEIA PARA MEMBROS
NÃO-PROFESSOS - 1. DA QUESTÃO EM EXAME - O segundo tópico a ser examinado pela
Comissão refere-se à participação dos membros não-professos na Ceia do Senhor. Convém que

revisitemos o texto das Ordenações Litúrgicas nos parágrafos que possuam implicações para a
questão em exame. Vejamos: As crianças e a Ceia do Senhor no texto das ordenações
litúrgicas - Os seguintes trechos das Ordenações Litúrgicas possuem implicações para o tema
em exame: Em torno da mesa, o povo de Deus está em comunhão com Cristo e com todos os
que pertencem a Ele. A reconciliação com Cristo impele à reconciliação de uns com os outros.
Todos os crentes batizados são bem-vindos à mesa e ninguém pode ser excluído por causa de
raça, sexo, idade, status econômico ou social, diferença de cultura ou língua, ou qualquer outra
barreira criada por injustiça humana. Ao participar da mesa, os fiéis são levados a buscar,
ativamente, a reconciliação para qualquer tipo de conflito ou divisões entre eles e o seu próximo.
[...] (Cap. V, item 4) O convite à mesa é estendido a todos os que foram batizados e foram
confirmados pela profissão de fé, lembrando-se que o acesso à mesa não é um direito daqueles
que se julgam mais dignos, mas um privilégio concedido aos que se aproximam em fé,
arrependimento e amor. Ao se preparar para receber o sacramento, o crente deve confessar
seus pecados, buscar a reconciliação com Deus e o próximo, confiando em Jesus Cristo para
purificá-lo e renová-lo. Mesmo com dúvidas ou vacilando em sua confiança, a pessoa deve
participar da mesa a fim de se assegurar da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus. [...] (Cap.
V, item 4) As crianças possuem dons especiais que as habilitam a participar do culto com a
congregação e, dessa forma, podem desenvolver sua fé. Os responsáveis pela preparação da
liturgia devem incluí-las, considerando seu nível de compreensão e capacidade de responder à
graça de Deus. Para isso, devem evitar o excesso, seja de condescendência ou de formalidade.
[...] (Cap. VI, item 2, letra D) Também os filhos dos crentes são herdeiros da aliança da graça e
pelo sacramento do batismo são reconhecidos como membros da família de Deus. É
conveniente, pois, que sejam batizados em tenra idade, até 10 (dez) anos no máximo, salvo nos
casos de anormalidade psicológica. Podem ser batizados menores que estejam na relação de
filhos adotivos. O batismo de crianças tem um significado especial e lembra a toda a
congregação sua condição diante do Deus que, em sua misericórdia, chama a todos para a vida
eterna no Espírito. [...] (Cap. VI, item 4, letra B) É conveniente que o/a ministro/a instrua os pais
antes do batismo sobre o seu significado e as responsabilidades que deverão assumir com este
ato. É importante que, durante o batismo, os pais sejam exortados a servir de exemplo eles
mesmos, bem como a conduzir a criança para que venha professar publicamente sua fé em
Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Também a congregação deverá assumir a
responsabilidade pelo desenvolvimento espiritual da criança. Então o/a ministro/a exortará os
pais e a congregação para que sejam fiéis no cumprimento das promessas que acabam de
fazer. O sacramento será concluído com uma oração em favor da criança e de todos os
membros da família da fé. Com o batizado a criança será arrolada como membro não
comungantexxiv da igreja, estando, pois, sob os cuidados do Conselho. [...] (Cap. VI, item 4, letra

B) É responsabilidade de toda a congregação e especialmente do Conselho conduzir,
juntamente com os pais ou responsáveis, os que são batizados na infância para que venham a
participar da ceia do Senhor. A admissão como membro comungante se fará por meio da
profissão de fé ou confirmação, quando a igreja reconhece aqueles que podem discernir o
encontro pessoal com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A confirmação não pretende
completar algo que foi deixado incompleto pelo ato inicial do batismo, pois com este tornou-se
manifesto para sempre o direito permanente de Deus sobre a criança. No entanto, no ato de
confirmação, o professante responde pessoalmente à graça de Deus já manifestada a ele no
batismo, a qual tem permanecido continuamente em sua vida. [...] (Cap. VI, item 4, letra B) Os
candidatos à profissão de fé devem se preparar antecipadamente em cursos de catecúmenos e
na escola dominical, instruindo-se acerca da fé e vida cristãs, bem como dos privilégios e
responsabilidades decorrentes da participação na vida da igreja como membros comungantes.
Os conselhos decidirão sobre a idade para a admissão dos candidatos e farão o exame dos
mesmos. [...] Das passagens acima extraímos a seguinte ordem: a) Todos os batizados são
convidados à mesa do Senhor. b) Caberá ao conselho, juntamente com os pais, a
responsabilidade de envidar esforços para que as crianças batizadas venham a participar da
Ceia do Senhor por meio da profissão de fé. c) A profissão de fé continuaria tendo seu lugar: “É
importante que, durante o batismo, os pais sejam exortados a servir de exemplo eles mesmos,
bem como a conduzir a criança para que venha professar publicamente sua fé em Jesus Cristo
como Senhor e Salvador”. A experiência que se seguiu à aprovação do texto mostrou que o
esboço acima não pode ser tido como a única compreensão possível.

Alguns trechos

possibilitavam uma interpretação controvertida. Vejamos: aqueles que desejavam estender às
crianças a participação na Ceia do Senhor valiam-se das seguintes afirmações: a). Todos os
crentes batizados são bem-vindos à mesa e ninguém pode ser excluído por causa de raça, sexo,
idade... (Cap. V, item 4) c). É responsabilidade de toda a congregação e especialmente do
Conselho conduzir, juntamente com os pais ou responsáveis, os que são batizados na infância
para que venham a participar da ceia do Senhor. (Cap. VI, item 4, letra B) De outro lado, aqueles
que entenderam que o texto das Ordenações Litúrgicas não oferecia margem para inclusão das
crianças na Ceia do Senhor também encontraram amparo para seu raciocínio em algumas
passagens. Vejamos os trechos principais que sustentam essa compreensão: a) O convite à
mesa é estendido a todos os que foram batizados e foram confirmados pela profissão de fé...
(Cap. V, item 4) b) Com o batizado a criança será arrolada como membro não comungante da
igreja... (Cap. VI, item 4, letra B) c) A admissão como membro comungante se fará por meio da
profissão de fé ou confirmação, quando a igreja reconhece aqueles que podem discernir o
encontro pessoal com Jesus Cristo como Senhor e Salvador. (Cap. VI, item 4, letra B) d) É
importante que, durante o batismo, os pais sejam exortados a servir de exemplo eles mesmos,

bem como a conduzir a criança para que venha professar publicamente sua fé em Jesus Cristo
como Senhor e Salvador. (Cap. VI, item 4, letra B) Às incertezas suscitadas pelo texto referido
acima, somou-se a mudança de nomenclatura de “comungante e não comungante” para
“professo e não professo”, introduzida pela reforma constitucional de 1999. Deste modo, foi
reforçada a interpretação que havia sido “autorizada a ministração” da Ceia do Senhor para as
crianças sem a exigência da profissão de fé. A suspensão da vigência do text o das Ordenações
Litúrgicas pela Comissão Executiva, em reunião de 17 de março de 2000, e a aprovação de tal
medida, no dia 2 de fevereiro de 2001, pela Assembléia Geral, reunida em Avaré, tornou
obsoleta a discussão em torno de qual interpretação da questão estaria correta. A nomeação de
uma Comissão para examinar teologicamente as razões para participação ou não das crianças
na Ceia do Senhor colocou, a nosso ver, o assunto numa outra esfera, onde a questão a ser
respondida é a seguinte: a participação das crianças na Ceia do Senhor possui fundamentação
bíblica e teológica?

A resposta para esta questão dependerá da compreensão bíblica e

teológica que se tenha da Ceia do Senhor. À luz da resposta e da decisão tomada pela
Assembléia Geral, o texto das ordenações litúrgicas, nos itens mencionados, deverá ser reescrito cuidando-se para eliminar qualquer ambigüidade. CEIA DO SENHOR, AUTO-EXAME,
DISCERNIMENTO E FÉ - A Ceia do Senhor, ao lado do Batismo, é sacramento. Os
sacramentos são: santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus
para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para
fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o resto do mundo, e solenemente
obrigá-los ao serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra xxv . A Confissão de Fé tratou de
afastar as noções mágicas de que a eficácia dos sacramentos estaria nos elementos materiais.
Em lugar disto, afirma que a eficáciaxxvi do sacramento depende “da obra do Espírito e da
palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma
promessa de benefício aos que dignamente o recebem”.

A

compreensão

reformada

mostrou-se, quanto aos sacramentos e sua relação com a fé, bem mais complexa do que a
compreensão católica romana ou batista. Vejamos a diferença quanto ao Batismo. Os católicos
romanos, com a “materialização” da graça no ex opere operato, dispensam o lugar da fé. Já os
batistas tornam a fé pré-requisito para a recepção do sacramento do batismo. Para os
reformados (luteranos e calvinistas), o sacramento do Batismo precede a fé porque a oferta da
graça divina em Cristo sempre precede a resposta humana. Não é a “causa” da fé num sentido
mecânico, mas pode ser compreendido como uma dádiva de Deus a partir da qual a fé haverá
de frutificar em tempo oportuno. Por outro lado, a fé confessada haverá de extrair o maior
benefício da graça ofertada na ocasião do batismo. Gustaf Aulén assim resumiu a relação entre
batismo e graça: Se o batismo é ato da graça preveniente de Deus, a validade do batismo de
crianças se impõe imediatamente. O batismo de crianças proclama com clareza insofismável que

a qualidade de membro da Igreja de Cristo se fundamenta exclusivamente na graça e no amor
imerecidos de Deus. A questão de se o batismo infantil era praticado no Novo Testamento tornase, sob esse ponto de vista, totalmente secundária. Tudo indica que era prática comum também
na Igreja neotestamentária. Mas o importante é saber que o batismo de criança está na linha
direta da proclamação evangélica da graça. [...] Os que põem em dúvida a validade do batismo
de crianças devem saber que, assim procedendo, estão negando o radicalismo da proclamação
do Evangelho da graça tornando a vontade graciosa de Deus dependente das credenciais
humanas. Quando isso acontece, tem-se a prova de que o conceito legalista está se imiscuindo
na féxxvii. A questão que se coloca quanto à Ceia do Senhor é se a sua relação com a fé pode ser
colocada em bases semelhantes à do Batismo. Dito de outra forma: as exigências para a
participação na Ceia são as mesmas ou são diferentes daquelas impostas ao Batismo? Se
entendermos que o mesmo raciocínio (fé-sacramento) aplicado ao Batismo aplica-se à questão
da participação das crianças na Ceia, nos inclinaremos à inclusão das mesmas à mesa. Se
entendermos que relação fé-Ceia e fé-Batismo estão relacionadas em bases diferentes, nos
inclinaremos pela rejeição da inclusão das crianças na Ceia. Calvino entendeu que a relação
entre fé e Ceia colocava-se em termos distintos da relação entre fé e Batismo. Logo, o
sacramento da Ceia não deveria ser oferecido às crianças. Para o reformador, o Batismo,
enquanto sacramento de entrada no povo de Deus, não exigia pré-requisitos; já a Ceia,
enquanto alimento sólido para aqueles que já passaram da primeira infância, possui alguns prérequisitos. Calvino lista os seguintes pré-requisitos: Auto-exame (1Co 11.28) Discernimento do
corpo (1Co 11.29) Capacidade de recordar a morte do Senhor: “Fazei isto em memória de mim”
(Lc 22.19) Capacidade anunciar a morte do Senhor (1Co 11.26) Feitas tais observações ele diz:
“Nenhuma dessas coisas é requerida no Batismo. Portanto, a diferença é muito grande entre
estes dois sinais. Tal diferença também existiu no Antigo Testamento entres os sinais
semelhantes e correspondentes a eles. A circuncisão, que evidentemente corresponde ao nosso
Batismo, aplicava-se aos meninos (Gn 17.12); porém o cordeiro pascal não era dado a todos
indistintamente, mas somente aos meninos que tinham capacidade para perguntar a respeito do
sentido do rito (Ex 12.26) xxviii. Parece-nos que a única objeção que Calvino encontrou para
não estender o convite para a Ceia às crianças encontra-se em 1ª Coríntios 11.23-32. Se
utilizarmos seus argumentos em favor da aplicação do Batismo às crianças à participação delas
na Ceia, chegaremos às mesmas conclusões. A única razão pela qual Calvino não aplica sua
teologia do Pacto à Ceia reside nas orientações contidas em 1ª Coríntios 11. Calvino julgou que
tais orientações tornavam a natureza da Ceia diferente do Batismo. Agora devemos nos
perguntar: as orientações transmitidas por Paulo à Igreja de Corinto excluem as crianças?
Calvino pensava que sim, conforme já observamos acima. Mas apliquemos o próprio raciocínio
do reformador francês quando defendia a prática do Batismo infantil diante daqueles que a

combatiam invocando que Cristo havia dito: “Quem crer e for batizado será salvo”. Sobre este
tipo de argumento Calvino diz: Quando são Paulo diz: “Se alguém não quer trabalhar, também
não coma” (2Ts 3.10), aquele que quiser concluir, a partir daí, que os meninos, como não
trabalham, não devem comer, não mereceria que todos rissem dele? Por que? Porque o que diz
a respeito a uma parte estaria sendo aplicado em geral a todos. Pois outro tanto fazem estes;
porque aquilo que refere apenas às pessoas maiores aplicam aos meninos, fazendo uma
regra geral. xxix Parece-nos ser exatamente isso que o reformador fez, ou seja, aplicou o texto de
1ª Coríntios 11, dirigido a adultos, como norma para as crianças. Mas como sabemos que a
referida passagem não se aplica de forma restritiva às crianças? Numa leitura atenta do contexto
da passagem, podemos destacar os seguintes elementos: Paulo começa por repreender os
cristãos da Igreja de Corinto pela descaracterização da Ceia do Senhor. Chega ao ponto de
afirmar que não era a Ceia do Senhor (kyriakon deipnon – v.20) que eles celebravam, uma vez
que cada um comia antecipadamente sua própria ceia (to idion deipnon – v.21). O egoísmo
reinante nos cultos da Igreja de Corinto reproduzia os padrões romanos de status social em
banquetes. De acordo com os padrões romanos xxx de estratificação social, num mesmo
banquete, os alimentos servidos aos convidados poderiam ser diferentes em qualidade e em
quantidade, segundo a posição social da pessoa. É a isso que Paulo faz referência ao dizer que
havia quem passasse fome e quem se embriagasse (v.21). Nesse contexto, o que significava
comer o pão e beber o cálice indignamente? O que significava comer e beber sem discernir o
corpo? A resposta pode ser encontrada no capítulo anterior, quando Paulo ensina: “Porque nós,
embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo; porque todos participamos do único
pão” (1 Co 10.17). A orientação para o auto-exame (Examine-se, pois, o homem a si mesmo...)
tinha por finalidade conduzi-los à consciência de que pertenciam a um “só corpo” e deveriam
expressar isso participando “do único pão”. Como fazer isso? O primeiro passo nessa direção é
apontado por Paulo: “Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns
pelos outros” (v. 33). À luz do exposto, conclui-se que discernimento e auto-exame não foram
instituídos para excluir ninguém da Ceia do Senhor, especialmente as crianças, mas justamente
para pôr fim à exclusão que reinava na Igreja de Corinto. Ao dizermos que o texto de 1ª Coríntios
11 não se aplica às crianças, tão somente queremos afirmar que não se aplica como argumento
para justificar o impedimento à mesa. De modo positivo, os ensinamentos do texto podem e
devem ser adaptados ao mundo da criança. Isto significa que as crianças também são capazes
de auto-exame e discernimento, todavia, proporcionais à etapa de seu desenvolvimento afetivo e
cognitivo. As diversas escolas de psicologia desenvolvimentista (Erik Erikson, Piaget, L.
Kohlberg, J. Fowler) têm demonstrado que a formação cognitiva, moral e espiritual da criança é
um processo dinâmico que tem início nos primeiros meses de vida. Para o tema em questão,
discernimento e auto-exame,basta observar o que diz a Reva. Sherron K. George sobre as

habilidades da criança na faixaxxxi dos 3 a 4 anos: Não há outra fase em que a criança esteja
mais pronta para aprender. Ela aprende por meio de brincadeira, de imaginação e da
curiosidade. Ela aprende imitando e fazendo de conta. Os pais são modelos imitados pelas
crianças e com os quais se identificam. [...] A criança nessa fase já sabe o que é certo e errado.
Ela começa a formular um conceito vago de pecado. Ela precisa de orientação equilibrada e
sábia no desenvolvimento da consciência e do conceito de pecado. O dilema dela é o mesmo do
apóstolo Paulo em Romanos 7; é preciso adquirir uma consciência cristã sem ser dominada pelo
complexo de culpaxxxii. Freqüentemente o discernimento e o auto-exame são associados à fé.
Deste modo, seria conveniente a não participação das crianças porque se avalia que elas não
possuem fé. Certamente, assim procedendo, estamos avaliando tão somente a dimensão
racional da fé. Se é certo que a fé possui um componente racional, também é certo que dela faz
parte a dimensão afetiva. Uma compreensão adequada da fé levará em conta a noção de
estágios xxxiii. Logo, a fé para aquele que é formado no seio do povo de Deus não é algo que se
tem ou não, mas algo que se tem em alguma medida e que pode ser aumentada ou reduzida xxxiv .
Assim, a pergunta a ser feita não é se as crianças possuem ou não fé e entendimento xxxv para
participarem do sacramento da Ceia, mas em que medida este sacramento poderá ajudá-las no
desenvolvimento e amadurecimento da fé. Isto deve levar-nos ao exame da Ceia do Senhor
enquanto meio de graça. CEIA DO SENHOR COMO MEIO DE GRAÇA - Examinada a questão
se Batismo e Ceia são sacramentos de natureza diferenciada e tendo, à luz dos pressupostos
reformados, estabelecido que possuem a mesma natureza, ambos apontam para a oferta da
graça divina a qual, por sua vez, embora não prescinda de resposta humana, sempre a
antecede. De acordo com Alfredo Borges Teixeira, “chamam-se meios de graça os recursos de
que o homem pode se utilizar para pôr-se em contacto com Deus e obter as suas graças ou
bênçãos. Esses meios, todos fornecidos pelo próprio Deus, são: a Palavra, os Sacramentos e a
Oração”xxxvi. G. Aulén, a nosso ver, oferece melhor definição ao dizer: meios de graça nada mais
são do que os modos mediante os quais Deus concretiza continuamente sua vontade amorosa.
Nos meios de graça, Deus não concede certas dádivas meramente. Deus se dá a si mesmo xxxvii.
Que conseqüências serão extraídas da conclusão de que a Ceia do Senhor é um meio de
graça? Não privamos as nossas crianças do Batismo, de ouvirem a Palavra de Deus e da
oração. Por que deveríamos privá-las da Ceia do Senhor? Já vimos que Ceia e Batismo não se
diferenciam segundo sua natureza sacramental, mas segundo seus propósitos. Pelo Batismo,
somos introduzidos no Pacto da Graça e, pela Ceia, aprendemos a crescer na graça. O Batismo
é irrepetível porque é selo; a Ceia repete-se porque é alimento; mas ambos retiram seu
significado e sentido a partir do Pacto da Graça. Dentre os meios de graça, a Ceia do Senhor
oferece, por suas peculiaridades, um potencial para o enriquecimento da vida espiritual das
crianças. Na infância, aprende-se principalmente pelos sentidos (olfato, visão, audição, gustação

e tato). Dentre os meios de graça, a Ceia do Senhor é aquele que pode ser vivenciado pelas
crianças em todos os sentidos mencionados. Deste fato, C. E. Labrunie extraiu as seguintes
conclusões e indagação: Este (a ceia) é o único evento de natureza cúltica, áudio-visual-táctilgustativo, que intervém nos nossos principais sentidos, aguçando a inteligência e reflexão pela
experimentação, fornecendo uma base empírica, sensorial, para a comunicação do Evangelho.
Entra aqui o mistério da comunicação de ações libertadoras de Jesus Cristo sobre os que
comungam com Ele. Deste ponto de vista, temos aqui mais uma razão para não subtrair da
experiência cristã de nossas crianças o elemento mais significativo, significante e pedagógico, do
culto. É correto pensar, com João Calvino, que o pleno significado do culto público, como
recapitulação de toda a obra redentora de Deus a nosso favor, só se realiza com a celebração
da Santa Ceia. Se somos unânimes em admitir que o sacramento da Eucaristia, repetidamente
participado, é um elemento pedagógico-educacional do mais alto valor na sustentação de nossa
fé como adultos, porque negar este mesmo valor educativo da Ceia para as crianças? xxxviii Do
exame da Ceia do Senhor enquanto meio de graça pode ser reforçada a convicção da
adequação da participação das crianças. OUTRAS CONSIDERAÇÕES - Resumimos sob o
título acima aquelas informações que, embora sendo importantes para a análise do tema, não
são decisivas. O testemunho histórico - O próprio Calvino menciona o antigo costume de se
oferecer a Ceia do Senhor às crianças: Admito que, antigamente, foi feito dessa maneira na
Igreja, como se observa em alguns escritores eclesiásticos, especialmente em Cipriano e em
Agostinho, mas este costume foi abolido. xxxix Outros historiadores xl do cristianismo fazem
referência ao fato de ter sido costume na Igreja Antiga a participação de crianças na Ceia do
Senhor. Calvino, por exemplo, menciona que Cipriano (200-258) e Agostinho (354-430)
favoreciam tal ponto de vista. Especula-se que tal costume teria cessado no Ocidente com o
Concílio de Latrão (1215). Alguns dirão que se estendeu até o Concílio de Trento (1545). Aqui
adotamos, em relação ao uso da história e das tradições, o mesmo critério que expressamos no
item sobre o Batismo. Sempre que houver controvérsia, convém seguir como critério, com
humildade, a recomendação da Confissão de Fé de Westminster: O Juiz Supremo, pelo qual
todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, e por quem serão examinadas todos
os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens
e opiniões particulares, o Juiz Supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode
ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. (Cap. I, X) (Grifo nosso) Todos os
sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais quer particulares, podem errar,
e muitos têm errado; eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem
ser usados como auxílio em uma e outra coisa.

xli

Neste sentido, quanto ao testemunho

histórico, pouco avançamos, além de saber que o assunto não é uma novidade para a Igreja
Cristã. Em qualquer outro uso que façamos de tais informações, corremos o risco de nos

encaminharmos pela apologia ou de nos perdermos nas brumas da história. Paralelo com a
Páscoa do Êxodo - A instituição da Ceia do Senhor ocorreu em estreita ligação com a
celebração da Páscoa (Lc 22.15-20). A morte de Jesus foi compreendida como cumprimento de
toda a tipologia sacrificial vetero-testamentária. João Batista dirá: “Eis o cordeiro de Deus, que
tira o pecado do mundo” (Jo 1.29). Sob o ponto de vista pedagógico, é significativo estabelecer
tal relação. No livro do Êxodo encontramos as seguintes instruções: “Disse o SENHOR a Moisés
e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses; será o primeiro mês do ano.
Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um
cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena
para um cordeiro, então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das
almas; conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro.
O cordeiro será sem defeito, macho de um ano; podereis tomar um cordeiro ou um cabrito; e o
guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Is rael
o imolará no crepúsculo da tarde.[...] Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para
vossos filhos, para sempre. E, uma vez dentro na terra que o SENHOR vos dará, como tem dito,
observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: Que rito é este? Respondereis: É o
sacrifício da Páscoa ao SENHOR, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, o povo se inclinou e adorou. E foram
os filhos de Israel e fizeram isso; como o SENHOR ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram.
(Ex 12.1-6; 24-28) Embora seja bastante rica a analogia e útil sob uma perspectiva didática, a
comparação entre Ceia do Senhor e Páscoa possui seus limites. Do mesmo modo que não
extraímos a fundamentação do Batismo cristão de sua correspondência exata com circuncisão,
pois, caso o fizéssemos, batizaríamos apenas os meninos, assim também não fundamentamos a
inclusão das crianças na Ceia do Senhor apenas porque o cordeiro era oferecido à família toda.
A inclusão das crianças prende-se a razões intrínsecas ao Pacto da Graça. Oosterzee foi muito
feliz ao dizer que “a Igreja não pode ser mais pobre que a Sinagoga”

xlii.

Por sua natureza, o

Pacto da Graça em tudo ampliou as fronteiras do reino: na direção dos gentios, na direção das
mulheres, na direção dos escravos. Por que somente em relação às crianças teríamos uma
retração? Experiência atual de igrejas-irmãs - No âmbito das igrejas reformadas, várias têm
revisto sua prática em relação às crianças. No Brasil, das denominações históricas, adotaram a
prática da inclusão das crianças na Ceia do Senhor a Igreja Metodista do Brasil, a Igreja
Evangélica da Confissão Luterana do Brasil e Igreja Presbiteriana Unida. No mundo de fala
hispânica, xliii as seguintes igrejas incluem as crianças na Ceia do Senhor: Igreja Evangélica
Valdense do Rio da Prata - Uruguai e Argentina (A IPIB tem parceria firmada com esta Igreja).
As crianças participam da Santa Ceia, mas cada comunidade tem liberdade para ministrar ou
não; Igreja Evangélica Dominicana - As igrejas têm liberdade para ministrar a Santa Ceia às

crianças; Igreja Presbiteriana da Colômbia - As crianças participam da Santa Ceia; Igreja
Evangélica Presbiteriana Costa-ricense - As crianças participam da Santa Ceia, mas têm de vir
acompanhadas de um adulto; Igreja Nacional Presbiteriana do México - Há autorização para a
participação das crianças na Santa Ceia, mas a prática quase que não existe; Igreja Evangélica
Nacional Presbiteriana da Guatemala - As crianças participam da Santa Ceia; Igreja Cristã
Reformada de Honduras - As crianças participam da Santa Ceia; Igreja Morava da Nicarágua As crianças participam da Santa Ceia; Igreja Reformada Calvinista em El Salvador - As crianças
participam da Santa Ceia; Igreja Reformada da Argentina - As crianças participam da Santa
Ceia; Sínodo Presbiteriano Boriquem de Porto Rico - As crianças participam da Santa Ceia; Das
igrejas consultadas, apenas a Igreja Presbiteriana do Chile não oferece a Ceia às crianças. Em
nosso país, lembramos que a Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana
Conservadora também reservam a participação na Ceia do Senhor para o momento posterior à
Profissão de Fé. 5. Decisão quanto à questão da Ceia para membros não-professos Considerando que a inclusão das crianças na Ceia do Senhor possui fundamentação bíblica e
teológica, conforme exposta ao longo do texto; Considerando as informações com as quais
contamos hoje sobre os processos de aprendizagem e de desenvolvimento espiritual das
crianças; A Assembléia Geral da IPIB reunida em Maringá, nos dias 26 a 31 de janeiro de
2007, RESOLVE: Estender o convite ao Sacramento da Ceia do Senhor a todos os membros
não-professos; Que não há idade mínima para se começar a participar da Ceia do Senhor, mas
é conveniente que a participação seja iniciada o mais cedo possível; Que o limite para
participação na Ceia do Senhor sem que seja feita a pública profissão de fé é atingido com a
maioridade civil, exceto para aqueles que são considerados juridicamente incapazes de exercer
qualquer ato da vida civil; Que a igreja e os pais (ou representante legal dos pais) são
responsáveis pela instrução, participação e acompanhamento de membros não-professos na
Ceia do Senhor; Que o texto das ordenações litúrgicas, nos itens mencionados, seja re-escrito
cuidando-se para eliminar qualquer ambigüidade. RECOMENDAÇÕES SOBRE O PROCESSO
DE IMPLANTAÇÃO DA CEIA PARA MEMBROS NÃO-PROFESSOS - Sabemos que a mera
aprovação de resoluções não é suficiente para a implementação eficaz de uma de doutrina ou
prática litúrgica. A experiência ensina-nos também que a ausência de orientações quanto às
etapas a serem percorridas conduz frequentemente a conflitos e até mesmo à inviabilização do
processo de mudança. Por isso, recomendamos que sejam observados os seguintes passos xliv
na condução da participação de membros não-professos na Ceia do Senhor na IPI do Brasil: 1.
A inclusão de membros não-professos na Santa Ceia numa igreja local exige um processo de
aprendizagem que deve ser gradativo e espontâneo. A igreja, com paciência, precisa ser
instruída que não há na Bíblia argumentos contrários à participação de membros não-professos
na Ceia do Senhor; 2. A reflexão sobre a participação de membros não-professos na Ceia do

Senhor não pode ser limitada apenas à questão da criança. Tem de ser pensada de forma ampla
e bíblica: o significado da Santa Ceia, Santa Ceia e Batismo, Santa Ceia e graça de Deus, Santa
Ceia e a igreja, culto... 3. A inclusão de membros não-professos deve ser antecedida por
reflexão sobre o tema. Sugerimos que os presbitérios reúnam as lideranças no âmbito de sua
jurisdição para estudo, oração e discussão das melhores estratégias para implantação nas
igrejas; 4. No âmbito das igrejas locais, deverão ser promovidas reuniões de estudo para a
preparação de pais, crianças e professores de escola dominical visando à inclusão de membros
não-professos na Ceia do Senhor; 5. É importante que os membros não-professos participem da
Ceia do Senhor em companhia e sob a orientação de seus pais ou da pess oa responsável, pois
isto evidenciará a dimensão familiar no culto na Igreja; 6. A prática da participação de membros
não-professos poderia começar com os pais levando junto de si seus filhos para participarem da
Ceia do Senhor e ali repartirem com os filhos, se possível, o pão e o cálice (onde não for
possível, os próprios pais devem tomar os elementos da Ceia e entregá-los aos membros nãoprofessos, dizendo ali mesmo de forma reverente e sintética do amor de Jesus por elas e de
como é bom sermos povo de Deus!); 7. Sugerimos ainda que a Secretaria de Educação Cristã
produza material de apoio para as igrejas versando sobre os seguintes temas: o significado da
Santa Ceia, Santa Ceia e batismo, Santa Ceia e graça de Deus, Santa Ceia e a igreja, criança e
reino de Deus, criança e igreja, criança e desenvolvimento espiritual, papel dos pais na
educação cristã, e outros assuntos correlatos que venham a ser levantados a partir das
necessidades das igrejas. Culto de Intercessão pela Cura - 1. DA QUESTÃO EM EXAME - O
terceiro tópico a ser examinado pela Comissão refere-se à realização de “Cultos buscando a
cura em Deus” (OL 5. Outros cultos programados, item D). Reproduzimos a seguir o texto em
questão: D. Cultos buscando a cura em Deus. A cura fazia parte do ministério de Jesus e a
Igreja é chamada a continuar preocupando-se com a integridade espiritual e física das pessoas.
Através dos cultos que buscam a cura, a Igreja realiza seu ministério como uma comunidade
terapêutica. O elemento fundamental no culto em busca da cura é a oração, cuja natureza
essencial é aguardar a manifestação da ação de Deus, conforme a sua vontade. Os cultos em
busca de cura devem ser autorizados pelo Conselho e terão a orientação do/a pastor/a. Esses
cultos devem ser programados como cultos de adoração regular para todos e não apenas para
os que buscam cura para si ou para outros. Devem ser feitas orações de gratidão pela promessa
da cura por parte de Deus, de intercessão e súplicas. Orações silenciosas ou cantadas devem
ter o seu lugar, e a oração com imposição das mãos e a unção com óleo (Tiago 5.14) podem ser
apropriadas. Essas orações serão presididas pelo/a ministro/a da Palavra e sacramentos
juntamente com outros oficiais e membros professos da igreja. Tais orações constituem uma
resposta à Palavra lida e proclamada. Seu ponto central está no anúncio da promessa do
evangelho referente à ação curadora por meio de Cristo. A ceia do Senhor como selo dessa

promessa deve seguir às orações. A oportunidade estará aberta para a entrega da vida e dons
das pessoas, bem como para a reconciliação e a renovação de compromissos com a obra de
Jesus Cristo no mundo. Quando forem utilizadas orações com imposição das mãos ou a unção
com óleo, a congregação deve ser cuidadosamente preparada e instruída para que não haja
mal-entendidos e interpretações errôneas. A cura deve ser entendida não como resultado da
santidade, dedicação ou habilidade daqueles que oram, nem como uma operação mágica, mas
como dom de Deus concedido pelo poder do Espírito Santo. Além disso, devem ser evitadas
terminantemente propagandas de culto de cura divina, bem como promessas de que curas serão
efetuadas uma vez que Deus é soberano no seu agir e não pode ser manipulado. A igreja não
deve incorrer no erro de valorizar demais a cura de enfermidades, esquecendo-se de que “a
graça divina nos basta” e de que ela “ela é melhor que a própria vida.” Julgamos acertadas as
considerações teológicas feitas acima. Todavia, por tratar-se de alteração de prática litúrgica e
por tocar num tema pastoral tão delicado, avaliamos que a matéria merece considerações
bíblicas e teológicas mais extensas. 2. DOENÇA, CURA E SAÚDE NO ANTIGO TESTAMENTO
- No Antigo Testamento, a cura é sempre atribuída à intervenção direta ou indireta de Deus (Dt
32.39). É uma característica da fé em Deus reconhecer que somente Ele é a fonte de toda a
cura: “e disse: Se ouvires atento a voz do SENHOR, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos
seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios; pois eu sou o SENHOR,
que te sara.” (Êxodo 15.26 RA) Recorrer a um médico (e, muito mais, a uma divindade pagã)
para obtenção de cura podia ser um sinal de descrença: “No trigésimo nono ano do seu reinado,
caiu Asa doente dos pés; a sua doença era em extremo grave; contudo, na sua enfermidade não
recorreu ao SENHOR, mas confiou nos médicos.” (2 Crônicas 16:12 RA) No caso do rei Asa, a
reprovação prende-se ao fato de não ter confiado em Deus. Parafraseando o texto, poderíamos
dizer que o rei poderia ter recorrido aos médicos, mas acima de tudo, deveria ter confiado em
Deus. Em situação oposta, aparece o rei Ezequias. Acometido de enfermidade mortal, buscou a
Deus e foi curado. Mas deve ser registrado, neste caso, o tratamento médico, ou algo
assemelhado, transmitido por Deus ao Rei Ezequias: “Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de
figos; tomaram-na e a puseram sobre a úlcera; e ele recuperou a saúde.” (2Rs 20.7 RA) O
judaísmo do II a.C. já demonstrava, no período da dominação dos Selêucidas, uma atitude mais
receptiva em relação à medicina. De certo modo, percebe-se certa harmonização entre a visão
religiosa e a natural. Por exemplo, Ben Sirac, por volta de 190 a.C., ensinava: “Rende ao médico
as honras que lhe são devidas, por causa de seus serviços, porque o Senhor o criou. Pois é do
Altíssimo vem a cura, como um presente que se recebe do rei. [...] Oferece incenso e um
memorial de farinha, faze ricas oferendas conforme tuas posses. Depois dá lugar ao médico,
porque o Senhor também o criou...” A relação entre pecado-doença aparece de forma explícita

no Antigo Testamento no conhecido discurso de Moisés por ocasião da promulgação da Lei.
Neste discurso, bênção e maldição estão claramente vinculadas à resposta do povo de Israel à
Aliança. As doenças são mencionadas como castigo divino: “Será, porém, que, se não deres
ouvidos à voz do SENHOR, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e
os seus estatutos que, hoje, te ordeno, então, virão todas estas maldições sobre ti e te
alcançarão. O SENHOR te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com
prurido de que não possas curar-te. O SENHOR te ferirá com loucura, com cegueira e com
perturbação do espírito.” (Deuteronômio 28:15,27-28 RA) É preciso reconhecer que boa parte da
compreensão em vigor nas igrejas cristãs de nossos dias ainda carrega resquícios dessa visão
vetero-testamentária da relação entre pecado e doença. Philip Yancey tem dando boas
contribuições para o aperfeiçoamento da visão cristã a respeito da doença, da dor e sofrimento.
Destacamos aqui, pela lucidez e valor pastoral, a interpretação sustentada por ele a respeito das
passagens bíblicas onde a doença aparece como punição divina pelo pecado. Yancey lembra
que a Bíblia registra muitos exemplos, especialmente de castigos impostos à nação de Israel do
Antigo Testamento. Mas note bem: em todos os casos, a punição seguiu-se a repetidas
advertências contra o comportamento que levou alguém a merecê-lo. Os livros proféticos do
Antigo Testamento, com centenas de páginas, fazem uma enérgica e eloqüente advertência ao
povo de Israel para que se afastasse do pecado antes do juízo final. A nação de Israel sabia por
que estava sendo punida; os profetas haviam advertido o povo judeu de forma pungente e
detalhada. O faraó do Egito sabia exatamente por que as dez pragas se desencadearam contra
a sua terra: Deus as havia predito, mostrando-lhe a razão por que elas ocorreriam e como uma
mudança nos sentimentos e atitude poderia evitá-las. Yancey chega, então, à seguinte
conclusão: Os exemplos bíblicos do sofrimento como forma de punição, portanto, tendem a
seguir um padrão. A dor vem depois de muita advertência. [...] Mas será que esse padrão nos
faz lembrar aquilo que acontece à maioria de nós hoje? Recebemos alguma revelação
direta de Deus nos advertindo sobre alguma catástrofe iminente? O sofrimento pessoal
vem acompanhado de clara explicação da parte do Senhor? Se não conhecemos a razão do
sofrimento, devemos questionar se as dores por que passa a maior parte das pessoas – um
acidente aéreo, um caso de câncer na família, uma fatalidade no trânsito – são realmente
castigos de Deus? Francamente, creio que, a menos que Deus se revele especialmente de
outra forma, seria melhor recorrermos a outros exemplos bíblicos de pessoas que
enfrentaram o sofrimento. A Bíblia contém algumas histórias de pessoas que sofreram, mas
para quem o sofrimento não era, absolutamente, punição divina. xlv Nunca é demais lembrar que
o próprio livro de Jó, dentro da visão do Antigo Testamento, já havia se encarregado de romper a
conexão automática entre pecado e doença. Nos escritos proféticos do Antigo Testamento, a
doença pode aparecer como metáfora da condição espiritual de Israel (Is 1.5-6; Jr 6.7). Deus,

por meio de Jeremias, alertava o povo dizendo que falsos profetas: “Curam superficialmente a
ferida do meu povo, dizendo: Paz, paz; quando não há paz (Jeremias 6.14 RA)”. A paz de
desejada por Deus é o SHALÔM. Dentre seus significados SHALÔM: Exprime a pros peridade e
bem estar da sociedade humana [...] Sugere a idéia de bem-estar corporal, do homem todo.
SHALÔM é ainda e, sobretudo, a relação ordenada entre Deus e o homem. Uma comunidade
não pode prosperar sem um relacionamento sadio com Deus. xlvi Aplicado a objetos inorgânicos,
SHALÔM recebe o sentido de inteiro; aos objetos da técnica, o de íntegro, não quebrado, e aos
objetos orgânicos, significa são, sadio, saudável; aplicado a uma sociedade, SHALÔM diz que se
está socialmente em ordem, vivendo em felicidade.xlvii Num esforço de tradução, podemos
afirmar que a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), segundo a qual saúde é um
estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de mal-estar e
doença, está bastante próxima da definição do SHALÔM dos profetas do Antigo Testamento. 3.
DOENÇA E SAÚDE NO MINISTÉRIO DE CRISTO - Com a vinda de Cristo, na plenitude dos
tempos, completou-se a revelação de Deus delineada no Antigo Testamento. Na revelação do
Pai em Cristo, merece destaque a relação com os doentes. Cerca de um quinto dos evangelhos
é dedicado ao ministério curativo de Jesus. Dos 3.779 versículos dos quatro evangelhos, 727
referem-se especificamente à cura de doenças físicas e mentais e à ressurreição de mortos. No
Antigo Testamento, são mencionados como merecedores da atenção especial de Deus e da
comunidade: órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros. Sobre os doentes ainda pairava o dilema de
Jó, ou seja, a dúvida (ou talvez certeza) se não estavam sendo punidos em decorrência de
algum pecado. Jesus alargou as fronteiras da misericórdia para incluir também os doentes.
“Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a
boa notícia sobre o Reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das
pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente porque eles
estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor.” (Mt 9.35-36 NTLH) (grifo nosso) Por
onde quer que Jesus passasse, estava sempre cercado pelos doentes (Mc 1.32-34; 3.7-12; 6.5356; Mt 4.23-25; 14.14; 14.34-36; 15.29-31; 21.14; Lc 4.40; 5.15-16; 7.21). Alexandre Pronzatoxlviii
comenta que, se por um lado os milagres são freqüentes nos evangelhos, por outro lado Cristo
sempre apresentou certa reserva em relação aos milagres. Não queria ser conhecido como
milagreiro, pois veio para realizar a salvação e não somente para fazer milagres. Jesus
desencorajava a sede do sensacionalismo em torno do milagre. Mas, segundo Pronzato, havia
duas situações nas quais os milagres eram quase que literalmente arrancados de Jesus. Duas
solicitações às quais Jesus quase sempre cedia: 1.) A fé de quem pede – Uma face de alguém
que implora com fé é um espetáculo diante do qual Jesus não sabia resistir; 2.) A miséria –
Nesses casos nem é preciso que seja formulado um pedido explícito; basta a presença da dor.
Embora a fé de quem pede a cura seja um elemento sempre elogiado por Jesus (Lc 7.9), a

relação entre fé e cura não pode ser pensada de modo automático. Vejamos alguns casos:
Jesus curou em resposta à fé de um terceiro – caso da filha de Jairo (Mc 5.21-24) Jesus curou
em resposta à fé pessoal – caso da hemorroísa (Mc 5.24-34) Jesus curou sem evidência de fé
pessoal – caso do homem da mão ressequida (Mt 12.9-13); caso do cego (Jo 9.1-7); caso do
paralítico do tanque de Betesda (Jo 5.1-13). Julgamos que as observações acima, embora não
sejam exaustivas, são importantes para matizar a relação entre fé e cura. Afirmamos isto, porque
o moderno movimento de cura divina, de forma equivocada, tem feito a cura depender da fé.
Deste modo, especialmente quando a cura não é obtida, acaba culpabilizando os doentes ou
seus familiares. No caso do paralítico do tanque de Betesda, o evangelho registrou que ele nem
sequer sabia ao certo quem era Jesus (veja João 9.13). O fato que os evangelhos evidenciam é
que a cura pode ser precedida pela fé; a fé pode aparecer depois da cura ou ainda, a cura pode
ser seguida de ingratidão e indiferença, como no caso nove leprosos que nem sequer voltaram
para agradecer (Lc 17.12-19). 4. DOENÇA E SAÚDE NO MINISTÉRIO DA IGREJA - O próprio
Cristo comissionou os apóstolos para pregar o reino e para curar os enfermos: “Tendo Jesus
convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem
curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos.” (Lucas 9.1-2 RA)
“Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda
parte.” (Lucas 9:6 RA) “expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os
com óleo.” (Marcos 6.13 RA) O livro de Atos dos Apóstolos registra a continuidade do ministério
terapêutico de Cristo pela Igreja. Os doentes eram trazidos até os apóstolos (At 5.15,16) e até
enfermos eram curados pela mera exposição a objetos que tivessem tido contato com Paulo (At
19.12). Em Tiago, parece consolidada a prática da visita aos enfermos seguida de unção com
óleo: Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam
oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. (Tg 5.14). Assim a Igreja
cumpria o mandamento de Cristo “estive enfermo e me visitastes” (Mt 25.36). Inácio de Antioquia
(67-110), discípulo de João e bispo de Antioquia, foi o primeiro na história cristã a chamar Cristo
de médicoxlix . Mas segundo Arnold: ...reproduzindo a imagem de Cristo médico, os cristãos dos
primeiros séculos eram chamados de terapeutas e a comunidade se apresentava como
comunidade de cura e de salvação. A força de atração do movimento cristão, que se difunde em
toda a região mediterrânea, apesar das perseguições dramáticas, era devida à dimensão
terapêutica de seu apostolado. O proselitismo que levou a religião cristã a se tornar de religião
perseguida a religião oficial do Estado, era devido menos ao aparato doutrinal que à solicitude e
à ajuda aos sofredores. Deu-se conta disso Juliano, o apóstata, irredutível adversário do
cristianismo (331-363), que recomendava aos seus seguidores terem como própria e única coisa
boa daquele movimento detestado, o serviço e a misericórdia. l O sociólogo Rodney Stark li, em
livro recentemente traduzido para o português, sustenta a tese de que, dentre as principais

razões para o crescimento da igreja cristã nos três primeiros séculos, estaria a sua capacidade
de atuar de forma solidária nas duas grandes calamidades que varreram o Império Romano.
Duas epidemias, possivelmente varíola e rubéola, varreram o Império em 165 e 251. A primeira
epidemia durou cerca de 15 anos e matou entre um terço e um quarto da população. Os cristãos
destacaram-se por não fugirem das cidades atingidas e por prepararem enfermarias
rudimentares para cuidar dos doentes. Segundo Stark, tais epidemias deram oportunidade para
os cristãos demonstrarem um compromisso sacrificial com o próximo. Assim agiu a c omunidade
cristã sob a égide do Cristo médico. A prova de que a igreja havia incorporado em seus ethos o
cuidado para com os enfermos virá no Concílio de Nicéia (325) que, no cânone 70, sancionou
que toda cidade deveria ter um abrigo para peregrinos doentes e pobres. A igreja iniciava assim
uma bonita história que levaria até os umbrais da modernidade o hospital como uma instituição
eminentemente cristã. No Brasil, o movimento missionário e as diversas igrejas do
protestantismo histórico fizeram erguer hospitais em diversas regiões. Destes citamos alguns:
Hospital Samaritano de São Paulo (1894); Hospital Evangélico do Rio de Janeiro (1912);
Hospital Evangélico Goiano (1927); Hospital Evangélico de Pernambuco (1929); Hospital
Evangélico de Rio Verde (1937); Hospital Evangélico de Sorocaba (1935); Hospital Evangélico
de Curitiba (1943); Hospital Evangélico de Dourados (1946); Hospital Evangélico de Londrina
(1948); Hospital Evangélico da Bahia (1961); entre outros. DOENÇA E SAÚDE NA
ATUALIDADE - 1. Doença e saúde são tratados hoje como um processo complexo e dinâmico.
Por isso, fala-se sempre em multi-causalidade. Laplantinelii observa que, na biomedicina, não
existem pesquisas em que a causalidade patológica esteja totalmente do “lado de fora” ou
totalmente do “lado de dentro”. Os próprios doentes têm consciência que as interações são mais
complexas. 2. No processo de saúde/doença, estão incluídos fatores econômicos, ambientais,
relacionais e genéticos. Exemplos: A instalação de água tratada na favela do Capanema, em
Curitiba, diminui em 30% a internação de crianças com diarréia. (Fator ambiental) Um indivíduo
que nasce na classe A provavelmente viverá em média sete anos a mais do que alguém nascido
na classe E. (Fator econômico) Pessoas da classe trabalhadora visitam seus médicos com
mais freqüência, apresentando maior número de sintomas médicos do que pessoas em
ocupações profissionais; as doenças persistentes são 50% mais freqüentes entre trabalhadores
manuais do que entre profissionais liberais. (Fator econômico) Dois indivíduos de estilo de vida
semelhante e mesma classe social desenvolvem moléstias diferenciadas (Fator genético)
Pessoas que vivem sozinhas adoecem com maior freqüência comparativamente àqueles que
vivem com família. (Fator relacional) 3. O processo de educação em saúde reduz
significativamente as doenças provenientes do estilo de vida da população. 4. O
desenvolvimento vertiginoso da medicina (curativa para preditiva) tem encaminhado a sociedade
para uma utopia da saúde total. Some-se a isso que a doença e a morte são representadas

como “imperfeições” da natureza a serem corrigidas pela tecnologia em saúde. 5. O campo da
saúde, especialmente no Brasil, é aquele que revela com maior contundência a injustiça social.
Convivemos com medicina e tratamentos de última geração, para aqueles que podem freqüentar
o sistema privado, e com filas e ausência de programas de atenção básica à saúde, para a
população que recorre ao sistema público. 6. Pesquisas recentes apontam para uma correlação
positiva entre religião e saúde. Por exemplo: Em uma grande revisão sistemática, com cerca de
11 mil estudos, baseados na relação religião-saúde (300 estudos na saúde física e 800 estudos
na saúde mental), comprovou-se uma correlação positiva entre maior envolvimento religioso,
melhor saúde mental e física, e menor utilização de serviços de saúde. (Veja anexo 2) 6.
DESAFIOS PARA IPIB NO CAMPO DA SAÚDE - O aspecto terapêutico da doutrina espiritual
tornou-se hoje uma necessidade e um interesse que não é mais possível ignorar” [...] Hâring se
diz convicto que só se completa a pastoralidade da Igreja se ela for orientada mais
terapeuticamente e se, particularmente, o ‘tratamento’ e ‘cura’ forem inseridos no centro das
nossas dinâmicas eclesiais. liii Diante das mudanças na compreensão do processo saúde/doença
mencionadas acima, a igreja precisa desenvolver e aprofundar sua auto-compreensão como
comunidade terapêutica; A missão terapêutica da igreja não pode ficar restrita à incorporação de
“cultos buscando a cura”, especialmente para males advindos de fatores ambientais e
econômicos. Quando a igreja reduz sua missão terapêutica, os “cultos buscando a cura”
cumprem um papel de legitimação das desigualdades a partir do desígnio divino. Ainda pior do
que isso, muitas vezes culpabiliza-se o doente pela ausência de fé. Também inscrevemos no rol
dos desafios a banalização da “cura”. A missão terapêutica da igreja deve incorporar os
processos de educação em saúde. O Organização Mundial da Saúde (OMS) vem trabalhando
cada vez mais com a noção de promoção da saúde ao invés de cura de doenças. Sendo assim,
a igreja possui um importante papel em educar seus membros para um estilo de vida saudável.
A recuperação do papel da graça comum poderá ajudar a igreja a compreender sua missão
terapêutica. 7. Decisão quanto aos Cultos de Intercessão pela Cura - 7.1. Considerando que
a cura de enfermidades foi, ao lado do ensino, um dos pilares do ministério de Cristo; 7.2.
Considerando que os apóstolos e a igreja cristã receberam a incumbência e dons para dar
continuidade ao ministério terapêutico de Cristo; 7.3. Considerando que a intercessão pela cura
de enfermos é um passo importante na continuidade do ministério terapêutico de nossa igreja;
7.4. Considerando que a intercessão pelos enfermos, ao lado de outras ações (campanhas
educativas, programas de atividades físicas, cuidados médicos etc), é uma forma concreta de
demonstrar o amor de Cristo às pessoas; A Assembléia Geral da IPIB reunida em Maringá,
nos dias 26 a 31 de janeiro de 2007, RESOLVE: Que o texto das Ordenações Litúrgicas seja
aprovado com a seguinte redação: D. Cultos de Intercessão pela Cura - A intercessão para a
cura de enfermidades físicas, emocionais e espirituais é parte essencial da vida da Igreja, que é

chamada a continuar o ministério de Cristo, preocupando-se com a integridade espiritual, física e
emocional das pessoas. Por meio dos Cultos de Intercessão pela Cura, a Igreja realiza uma das
faces de seu ministério como comunidade terapêutica. O elemento fundamental dos Cultos de
Intercessão pela Cura é a oração, cuja natureza essencial é aguardar a manifestação da ação de
Deus, conforme a sua vontade. Os Cultos de Intercessão pela Cura devem ser autorizados pelo
Conselho e terão orientação do pastor. Esses cultos devem ser programados como cultos
regulares de adoração para todas as pessoas e não apenas para os que buscam algum tipo de
cura. Orações audíveis, cantadas, silenciosas e em grupo podem ser utilizadas bem como a
oração com imposição de mãos e unção com óleo (Tg 5.14). Estas orações serão dirigidas pelo
pastor, juntamente com outros oficiais e membros professos da Igreja. Tais orações devem se
constituir como uma resposta à Palavra lida e proclamada, pois, “... a fé vem por ouvir a
mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo” (Rm 10.17). As
orações devem ser feitas levando em conta as ricas promessas de Deus, que incluem soluções
para todas as necessidades humanas. Quando forem usadas orações acompanhadas da unção
com óleo, a congregação deve ser cuidadosamente preparada para que não haja interpretações
errôneas, como a de transferir poder ao óleo ou às mãos que foram impostas. As pessoas
autorizadas a realizar a unção com óleo são exclusivamente os pastores, presbíteros (Tg 5.14) e
missionários (conforme Constituição da IPI do Brasil, Artigo 34, Parágrafo 3º). Os membros
professos que, reconhecidamente pela comunidade, receberam do Espírito Santo alguns dos
dons mencionados em Romanos 12.3-8 e 1ª Coríntios 12.1-14 voltados para a área de
intercessão, devem utilizá-los com amor, sabedoria e prudência. A cura não deverá ser
entendida como resultado da santidade, dedicação ou habilidade daqueles que oram, nem como
uma operação mágica, mas como graça de Deus, concedida pelo poder do Espírito Santo e em
nome de Jesus. Deve-se evitar a manipulação sobre a mente das pessoas, bem como
promessas de que curas serão efetuadas, visto que Deus é soberano no seu agir e não pode ser
manipulado. A Igreja não deve valorizar a cura de enfermidades em detrimento da salvação das
pessoas, este que é, de fato, o maior milagre que Deus opera no ser humano. ” Quanto ao
Documento Comex 035/08 (Do Sínodo Ocidental encaminhando consulta a respeito de
recepção de ministro, acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica), considerando que: a) a
expressão “desligamento da IPI do Brasil”, usada pelo interessado e lançada nas atas do
Presbitério de Campinas, não consta nos textos legais da IPI do Brasil; b) o Presbitério de
Campinas interpretou o termo como “renúncia à jurisdição”, conforme consta no documento ao
Sínodo, datado do dia 30 de junho de 2008, decide: O Presbitério de Campinas deve cumprir o
disposto no Art. 42, inciso II, parágrafo 2º da Constituição da IPI do Brasil (“A readmissão do
ministro despojado será feita observando-se o mesmo processo para ordenação, de acordo com
as disposições dos Artigos 35, 38, 40 e 47, exceto aqueles referidos no Art. 37, Parágrafo 3º, os

quais simplesmente serão reintegrados no ministério”). Quanto ao Documento Comex 036/08
(Do Sínodo Sudoeste Paulista encaminhando documento do Presbitério Central Paulista com
solicitação de ajuda financeira ao Rev. Cláudio Correa de Souza), decide: a) Aprovar a
solicitação, sendo que a tesouraria deve providenciar a transferência dos recursos à medida de
suas possibilidades; b) Nomear o administrador geral e o tesoureiro para realizarem um estudo
quanto ao atendimento de solicitações de recursos em casos emergenciais. Quanto ao
Documento Comex 037/08 (Do Sínodo Nordeste encaminhando solicitação de recursos para a I
Conferência Missionária em Salvador, BA), decide: Informar ao presbitério que a Igreja Nacional
irá auxiliar arcando com o pagamento de todas as despesas referentes à participação do
Secretário de Evangelização e dos coordenadores do Projeto Natanael e do Projeto Sertão no
mencionado evento. Quanto ao Documento Comex 038/08 (Do Sínodo das Minas Gerais
solicitando continuidade da ajuda de custo ao Rev. David Rose de Carvalho, com reajuste anual,
acompanhado de documento com informações a respeito da situação do Rev. David Rose de
Carvalho), decide: Repassar oferta mensal no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) durante o
ano de 2009 ao Rev. David Rose de Carvalho. Quanto ao Documento Comex 039/08 (Do
Ministério da Missão com solicitação de verba complementar para o Congresso Nacional de
Adultos), decide: 1) Encaminhar correspondência para os organismos parceiros da IPI do Brasil
a fim de solicitar aporte financeiro para auxilio na capacitação de líderes; 2) Se o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais) não for alcançado com as doações dos parceiros, o mesmo será
complementado pela tesouraria da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 040/08 (Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 19/8/2008, encaminhando relatório a respeito de avaliação
de Elional Rios Afonseca visando sua licenciatura em caráter excepcional), decide: Autorizar o
Presbitério Bahia a dar os passos para proceder à licenciatura de Elional Rios Afonseca.
Quanto ao Documento Comex 041/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira encaminhando
informações a respeito de trabalho desenvolvido para aquisição de propriedade), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 042/08 (Do Sínodo Oeste Paulista solicitando
concessão de bolsa de estudos para o Rev. Carlos Roberto Alves de Souza) decide:
Encaminhar a solicitação para a Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento
Comex 043/08 (Do Sínodo das Minas Gerais encaminhando documento a respeito do
homossexualismo), decide: Encaminhar o documento para Comissão nomeada pela Assembléia
Geral para tratar da matéria. Quanto ao Documento Comex 044/08 (Do Sínodo Brasil Central
encaminhando proposta de parceria entre o Presbitério do Distrito Federal da IPI do Brasil e o
Presbitério Cincinnati da PCUSA, com a continuidade de atuação do Rev. Sermsakdi Michael
Sivalee), decide: Aprovar o estabelecimento da parceria entre o Presbitério Distrito Federal da
IPI do Brasil e o Presbitério Cincinnati da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (PCUSA).
Quanto ao Documento Comex 045/08 (Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, encaminhando

relatório de viagem ao Chile feita pelo Rev. Celso Cezar Machado, acompanhado de carta
dirigida ao Rev. Assir Pereira enviada pela Congregación Roca de La Eternidad), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 046/08 (Da Diretoria da Assembléia Geral
encaminhando Plano de Mobilização pela Educação das Igrejas Cristãs, remetido pelo Conselho
Latino Americano de Igrejas (Clai), e comunicação de designação do Presb. Darli Alves de
Souza para coordenar as atividades de tal plano no âmbito da IPI do Brasil), decide: Referendar
a designação do Presb. Darli Alves de Souza para coordenar as atividades do Plano de
Mobilização pela Educação das Igrejas Cristãs no âmbito da IPI do Brasil. Quanto ao
Documento Comex 047/08 (Da Secretaria Geral encaminhando relatório de Diaconia referente
ao ano de 2007), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Registrar voto de pesar pelo falecimento
do Rev. Arnulfo Barbosa, que militou por muitos anos como secretário executivo da Diaconia
(Nordeste). Quanto ao Documento Comex 048/08 (Do Rev. Roberto Viani, relator da Comissão
Especial para Apuração de Irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo, apresentando relatório e
solicitando praz de mais 90 dias para conclusão de seus trabalhos), decide: Determinar que a
Comissão entregue seu relatório até o dia 13/11/2008, para a última reunião da Comissão
Executiva deste ano, que será realizada no dia 28/11/2008, informando ao relator que o prazo
não será mais prorrogado. VOTO DE GRATIDÃO: Registra-se o voto de gratidão e louvor a
Deus pela calorosa recepção da IPI de Dourados e designa-se o Rev. Ezequiel para agradecer à
igreja pela recepção, em nome da Comissão Executiva da Assembléia Geral. LEITURA E
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata será encaminhada a todos os participantes para exame
e aprovação. ENCERRAMENTO: A presente sessão foi encerrada às 17h50, com oração pelo
Rev. Ismael Salles Devidé e bênção pelo Rev. Ezequias. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, que vai assinada pelos membros da diretoria presentes
à reunião.

ATA DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
SEGUNDA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: 30 de agosto de 2008, com início às 9h20, nas dependências da
Missão Evangélica Caiuá, Dourados, MS. PRESIDENTE: Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO:
Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Assir Pereira,
presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente; Presba. Eleni Rodrigues
Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero
Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Central: Rev. Silas Silveira;
Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Norte Paulistano: Rev.
Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste
Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo São Paulo: Rev. Filippo Blancato; Sínodo Sudoeste
Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de
Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES: Sínodos: Meridional,
Nordeste, Rio-São Paulo, Osasco e Setentrional. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia
de Lacerda, secretário geral; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. Jonas
Furtado do Nascimento, secretário interino de Evangelização. QUÓRUM: Havendo quórum,
tiveram início os trabalhos da 2ª Sessão da 9ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia
Geral, Exercício 2007 a 2010, destinados à participação no culto no culto de gratidão a Deus
pelos 80 anos da Missão Evangélica Caiuá, que observou a seguinte ordem: Composição da
mesa e palavra de saudação do presidente da Missão Caiuá, Rev. Ademir Ramos de Novais;
Leitura bíblica do Salmo 96 pelo Rev. Jonas Furtado do Nascimento; Oração de gratidão pelo
Rev. Benedito Troquez; Cântico do hino “Deus dos Antigos”; Apresentação de histórico da
Missão Caiuá, pelo Rev. Daniel Fogaça; Cântico de hinos pelo coral das igrejas presbiterianas
de Dourados; Cerimônia de organização da Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil presidida pelo
Rev. Assir Pereira; Cerimônia de ordenação dos quatro primeiros pastores da nova denominação
(Revs. Xisto Sanches, Hélio Nimbu, Antônio Castelão e Alziro Souza da Silva) presidida pelo
Rev. Gerson Correia de Lacerda; Homenagens a pessoas com atuação destacada junto à
Missão Caiuá; Cântico do hino “Do meu país, Brasil”; Leitura bíblica e proclamação da palavra
pelo Rev. Roberto Brasileiro da Silva, presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do
Brasil; Cântico do hino “Por mim morreu Jesus”; Celebração da Ceia do Senhor; Bênção
Apostólica pelos quatro ministros ordenados da Igreja Indígena Presbiteriana no Brasil.
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata será encaminhada a todos os participantes
para exame e aprovação. ENCERRAMENTO: A presente sessão encerrou-se com o término do

culto às 12h50. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata,
que vai assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
PRIMEIRA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2008, com início às 14h46, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton
Rodrigo Zanini Paes; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Jean
Carlos Selleti; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste:
Presb. Jônatas Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho;
Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima;
Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani;
Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev.
Ezequias Pires de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES: Da
Diretoria, Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário; Sínodos Ocidental e Setentrional.
QUORUM: Havendo quorum, o presidente declara abertos os trabalhos da 10ª Reunião da
Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS
PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet,
tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio,
assistente do secretário geral; Rev. Valdinei Aparecido Ferreira, diretor do Ministério da
Educação; Presb. Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev.
Filippo Blancato, da Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Mário Ademar Fava,
assessor jurídico; Fabrício Guilherme, secretário do Portal da IPI do Brasil. DEVOCIONAL:
Dirigida pelo Rev. Fernando Bortolleto Filho, constando de: oração pelo Rev. Ablandino; cântico
do hino “Na tênue luz da madrugada” (do hinário Cantai Todos os Povos, 291); leitura de
Zacarias 13.2-9; proclamação da Palavra; e oração pelo Rev. Marcos Paulo de Oliveira.
HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: Dia 27/11/2008, até as
21h00; Dia 28/11/2008, das 9h00 às 14h00 e das 15h30 às 21h00; Dia 29/11/2008, após a
assembléia da Pendão Real, se houver necessidade. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex
049/08 - Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 3/4/2008, encaminhando proposta de exclusão do
parágrafo 3º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil, acompanhado de parecer da
Assessoria Jurídica. Comex 050/08 - Do Sínodo Ocidental, de 29/4/2008, encaminhando
consulta a respeito de presbíteros em disponibilidade, acompanhado de parecer da Assessoria

Jurídica. Comex 051/08 - Do Seminário Teológico de São Paulo, de 7/5/2008, encaminhando
solicitação de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev. Marcos Paulo
Monteiro da Cruz Bailão. Comex 052/08 - Do Sínodo Norte Paulistano, de 20/6/2008,
encaminhando relatório sobre livro de atas do Sínodo Norte Paulistano referente às observações
no exame de atas do Presbitério Santana. Comex 053/08 - Do Sínodo Meridional, de 27/6/2008,
encaminhando consulta sobre licença maternidade de ministras. Comex 054/08 - Do Sínodo
Meridional, de 27/6/2008, solicitando esclarecimento sobre contribuição da Congregação de
Mergulhão e de congregações presbiteriais. Comex 055/08 - Do Sínodo Meridional, 1º /7/2008,
encaminhando consulta sobre eleição, posse e mandato de diretoria de presbitério,
acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica. Comex 056/08 - Do Sínodo São Paulo, de
15/7/2008, encaminhando consulta a respeito de processo de recebimento de ministro
procedente da Igreja Presbiteriana do Brasil, acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica.
Comex 057/08 - Da Assessoria de Estatística, de 9/8/2008, encaminhando relatório. Comex
058/08 - Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 9/8/2008, encaminhando relatório sobre ausência de
pastores no Programa de Educação Continuada em 2007 e solicitando orientação quanto à
disciplina a ser aplicada. Comex 059/08 - Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 11/8/2008,
encaminhando consulta sobre Artigo 37, Parágrafo 3º, da Constituição da IPI do Brasil,
acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica. Comex 060/08 - Do Ministério da Missão, de
15/8/2008, com os seguintes elementos: a) Relatório de Atividades do Ministério da Missão; b)
Relatório do XXI Congresso Nacional da Umpi; c) Proposta de homologação do Estatuto da
Coordenadoria Nacional da Umpi; d) Proposta de calendário de atividades da Coordenadoria
Nacional da Umpi para 2009; e) Relatório da Secretaria de Diaconia referente ao 1º semestre de
2008; f) Solicitação de que a dotação da Secretaria de Diaconia seja acumulativa. Comex
061/08 - Da Comissão Especial do V Centenário de Calvino, de 18/8/2008, apresentando
relatório e encaminhando solicitação de verbas. Comex 062/08 - Do Sínodo Ocidental, de
27/8/2008 e de 11/11/2008, apresentando relatório a respeito da contribuição das igrejas,
referente ao período 2004 a 2007. Comex 063/08 - Do Sínodo Nordeste, de 21/10/2008,
apresentando solicitação de ajuda financeira ao Rev. Antônio Marcos Alves de Souza. Comex
064/08 - Do Sínodo Oeste Paulista, de 30/10/2008, encaminhando as seguintes propostas: a)
que sejam realizados congressos regionais da Umpi; b) que seja nomeado um secretário
nacional da Umpi. Comex 065/08 - Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 3/11/2008, encaminhando
solicitação de bolsa de estudos para Josely de Moraes Antonio. Comex 066/08 - Do Sínodo
Sudoeste Paulista, de 3/11/2008, encaminhando documento a respeito da questão da educação
teológica. Comex 067/08 - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 4/11/2008, encaminhando
informações sobre o processo de autorização do curso de teologia da IPI do Brasil. Comex
068/08 - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 4/11/2008, encaminhando relatório a respeito

da venda de propriedade em Londrina, PR. Comex 069/08 - Da Fundação Eduardo Carlos
Pereira, de 4/11/2008, encaminhando informações a respeito de processos de apropriação
indébita contra o Dr. Moisés de Godoy. Comex 070/08 - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
de 4/11/2008, encaminhando parecer de auditoria independente e de Conselho Fiscal referente
ao exercício de 2007. Comex 071/08 - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 10/11/2008,
encaminhando parecer sobre pedido de bolsa de estudos para o Rev. Paulo Eduardo Cesquim,
do Sínodo São Paulo, Presbitério Leste Paulistano (em resposta ao documento Comex 014/08).
Comex 072/08 - Da Comissão Especial para apuração de eventuais irregularidades no Sínodo
Sul de São Paulo, de 11/11/2008, apresentando relatório (em resposta aos seguintes
documentos Comex 021/07, 033/07, 034/07, 035/07, 057/07 e 025/08). Comex 073/08 - Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 12/11/2008, encaminhando parecer sobre pedido de bolsa
de estudos para o Rev. Tiago do Vale Cardoso, do Sínodo Oeste Paulista, Presbitério de
Presidente Prudente (em resposta ao documento Comex 031/08). Comex 074/08 - Da Fundação
Eduardo Carlos Pereira, de 12/11/2008, encaminhando projeções orçamentárias para o ano de
2009. Comex 075/08 - Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 12/11/2008, encaminhando
relatório a respeito de desembolsos com desligamento de colaboradores em 2008. Comex
076/08 - Da Comissão Especial para Elaboração de Conceito de Missão Integral, de 12/11/2008,
encaminhando relatório. Comex 077/08 - Da Comissão Especial para elaboração de proposta de
regulamentação para inclusão de missionários no Programa de Educação Continuada, de
12/11/2008, encaminhando texto de regulamentação da matéria (em resposta ao documento
Comex 085/07). Comex 078/08 - Da Secretaria Geral, de 12/11/2008, encaminhando relatório da
Administração Geral sobre propriedade em Jacutinga, MG, doada à IPI do Brasil (em resposta ao
documento Comex 092/07). Comex 079/08 - Da Secretaria Geral, de 12/11/2008, encaminhando
proposta da Diretoria a respeito da utilização de sepulturas no Cemitério dos Protestantes (em
resposta ao documento Comex 010/08). Comex 080/08 - Da Comissão Especial designada para
elaborar proposta de critérios para concessão de auxílio a sínodos nas despesas de viagem para
participação em reuniões da Comissão Executiva, de 12/11/2008, apresentado relatório (em
resposta ao documento Comex 020/08). Comex 081/08 - Da Secretaria Geral, de 12/11/2008,
encaminhando relatório do Rev. Mário Ademar Fava a respeito de levantamento de decisões do
Supremo Concílio e da Assembléia Geral. Comex 082/08 - Da Secretaria Geral, de 12/11/2008,
encaminhando relatório da Administração Geral. Comex 083/08 - Da Secretaria Geral, de
12/11/2008, encaminhando orçamento para os anos de 2009 e 2010. Comex 084/08 - Da
Coordenação do Projeto Semeando, de 13/11/2008, apresentando relatório sobre o
desenvolvimento do projeto. Comex 085/08 - Do Ministério da Comunicação, de 13/11/2008,
apresentando relatório referente ao ano de 2008. Comex 086/08 - Do Ministério da Educação,
de 13/11/2008, apresentando relatório referente ao ano de 2008. DECISÕES: Quanto ao

relatório verbal sobre negociações de venda de propriedade da IPI do Brasil em Sorocaba,
SP, apresentado pela Diretoria da Assembléia Geral, decide: 1) Autorizar a venda de acordo
com a seguinte proposta: 1º) Entrada no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais); 2º) 20 (vinte) parcelas mensais fixas no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais),
totalizando a importância de R$ 6.000.000,00 (seis milhões); 3º) 20 (vinte) parcelas mensais
fixas no valor de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), totalizando a importância
de 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais); 4º) Valor total da venda propriedade: R$
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais); 2) Registrar que: a) os inquilinos na propriedade
deverão, caso se confirme a sua venda, tratar com os novos proprietários do imóvel; b) todas as
pendências anteriores e dívidas ficarão por conta dos novos proprietários; c) o álveo, que está
registrado sob matrícula à parte, deve permanecer como propriedade da igreja; 3) Registrar o
voto contrário do Rev. Clayton com o seguinte teor: “Por entender que a venda da propriedade
da IPI do Brasil em Sorocaba, SP, com pagamento em 40 parcelas, sem nenhum reajuste ou
forma de atualização, ainda sem anuência da Assessoria Especial de Patrimônio da IPI do Brasil,
é um negócio desvantajoso e de grande risco para a igreja”; 4) Registram-se também os votos
contrários do Presb. Jônatas e Rev. Ezequias. Quanto ao Documento Comex 072/08 (Da
Comissão Especial para apuração de eventuais irregularidades no Sínodo Sul de São Paulo,
apresentando relatório, em resposta aos Documentos Comes 021/07; 033/07; 034/07; 035/07;
057/07; 025/08), decide: a) Revogar a decisão da Comissão Executiva da Assembléia Geral
tomada no dia 14/6/2002, viabilizando o processamento das representações propostas pelo
Conselho da IPI Central de Votorantim em face do Rev. Jonas Gonçalves junto ao Presbitério de
Votorantim; b) Revogar a decisão da Comissão Executiva da Assembléia Geral de 27 e
28/4/2007, e restabelecer os efeitos da decisão tomada pela Comissão Executiva da Assembléia
Geral em 20/12/2006, e determinar que o Sínodo Sul de São Paulo a faça cumprir, com nova
redação, do seguinte teor: b.1) Advertir o Sínodo Sul de São Paulo, nos termos do Art. 13, I, do
Código Disciplinar, por tornar-se desidioso no cumprimento de suas atribuições constitucionais,
quando não deu seguimento aos Recursos recebidos do Presbitério de Votorantim e
protocolados, conforme cópias de protocolos mencionadas, os quais desapareceram de seus
arquivos, sem que, ao menos, fossem tomadas as providências de localizá-los ou até mesmo de
se responsabilizar quem para isso deu causa; e, ainda, por não ter feito o Presbitério de
Votorantim cumprir sua decisão de instalar o procedimento disciplinar em face do Rev. Jonas
Gonçalves. E advertir o Presbitério de Votorantim por não cumprir a decisão de instaurar o
procedimento disciplinar em face do o Rev. Jonas Gonçalves; b.2) Determinar ao Sínodo Sul de
São Paulo que, por meio de sua Comissão Executiva, no prazo de no máximo 15 dias a contar
da data do recebimento da carta a ser expedida pela Secretaria Geral da IPI do Brasil, com
comprovante de recebimento, informe o Presbitério de Votorantim acerca desta decisão e que

este promova a instauração do competente procedimento disciplinar, observando a legislação
vigente; b.3) Dar ao Presbitério de Votorantim o prazo máximo de 90 dias, a contar da data do
recebimento da carta do Sínodo, para que processe e julgue o feito, informando ao Sínodo Sul
de São Paulo acerca de sua decisão, no prazo máximo de 15 dias depois de proferida e, no
mesmo prazo, o Sínodo comunicará à Comissão Executiva da Assembléia Geral, e, tendo em
vista que a IPI Central em Votorantim transferiu-se para o Presbitério de Sorocaba, que o seu
Conselho seja ouvido pessoalmente, com autorização do Presbitério de Sorocaba, ou por Carta
Precatória, aplicando-se, por analogia, o Artigo 41, combinado com o Artigo 45, ambos do
Código Disciplinar; b.4) Caso o Presbitério de Votorantim não cumpra essa decisão no prazo
estipulado, o Sínodo Sul de São Paulo, observando o disposto no Artigo 111, I e IV, da
Constituição e Artigos 13, II, 14 e 18, I, do Código Disciplinar, deverá promover a intervenção no
Presbitério nomeando uma comissão interventora com plenos poderes para apurar as
irregularidades nos atos ali praticados, pelo tempo que julgar necessário; b.5) Caso o Sínodo Sul
de São Paulo não observe o cumprimento desta decisão no prazo estipulado, a Comissão
Executiva da Assembléia Geral deverá promover a competente intervenção no Sínodo, visando o
cumprimento dos exatos termos do Art. 121, II e V, da Constituição e o Art. 13, II , 14 e 19, I, do
Código Disciplinar, nomeando uma Comissão Interventora, com plenos poderes para apurar as
irregularidades nos atos ali praticados, pelo tempo que julgar necessário. c) Conhecer dos
Recursos Extraordinários e de Apelação, interpostos pelo Presbitério de Votorantim e
protocolados junto ao Sínodo Sul de São Paulo em 1º/7/2001, e, no mérito, negar-lhes
provimentos, para confirmar as sentenças de 2º grau, prolatadas pelo Sínodo Sul de São Paulo.
d) Conhecer do Recurso interposto pela Comissão Executiva do Presbitério de Votorantim, de
5/2/2007, em face do Sínodo Sul de São Paulo, em virtude da decisão da Comissão Executiva
da Assembléia Geral, de 20/12/2006, e, no mérito, negar-lhe provimento. e) Conhecer do
Recurso interposto pela Comissão Executiva do Presbitério de Votorantim contra decisão da
Comissão Executiva do Sínodo Sul de São Paulo, que determinou que o Presbitério cumprisse
as determinações da Comissão Executiva da Assembléia Geral, protocolado no Escritório
Central em 19/6/2007, e, no mérito, negar-lhe provimento. f) Registrar voto contrário do Rev.
Ezequias Pires de Camargo. Quanto aos Documentos Comex 066/08 (Do Sínodo Sudoeste
Paulista, de 3/11/2008, encaminhando documento a respeito da questão da educação teológica)
e Comex 067/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 4/11/2008, encaminhando
informações sobre o processo de autorização do curso de teologia da IPI do Brasil), decide: a)
Esclarecer à igreja que, no início de 2009, ao que tudo indica a Faculdade de Teologia de São
Paulo da IPI do Brasil poderá publicar o edital do processo seletivo e iniciar curso autorizado
pelo Ministério da Educação; b) Informar à igreja que, caso isso não ocorra, a Fundação Eduardo
Carlos Pereira abrirá curso livre de teologia, desde que tenha um número mínino de 20 alunos.

Quanto ao Documento Comex 068/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 4/11/2008,
encaminhando relatório a respeito da venda de propriedade em Londrina, PR), decide: Tomar
conhecimento e registrar nos seguintes termos: “Em complemento à decisão da Comissão
Executiva da Assembléia Geral de 22/6/2007, informamos que, em 5 de abril de 2008 foi
concluído o processo de venda da propriedade, onde está funcionando o Seminário Teológico
Rev. Antonio de Godoy Sobrinho. A compradora é a Europart Administradora Empreendimentos
e Participações Ltda. e a transação foi fechada nas seguintes condições: a) valor total R$
6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) b) entrada de R$ 2.600.000,00 (dois milhões e
seiscentos mil reais; c) saldo de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) pagos em
18 parcelas mensais consecutivas de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) reajustáveis pelo IPCFIPE. A Fundação tem o compromisso formal da compradora de manter o Seminário no local até
janeiro de 2009, podendo esse prazo ser estendido até janeiro de 2010. As partes estão tratando
da extensão do prazo até janeiro de 2010, conforme combinado verbalmente e dependendo do
projeto de utilização da propriedade pela compradora. O valor recebido até es ta data está
depositado em conta especial e o total da venda se destina à aquisição de outra propriedade
para o funcionamento do novo Seminário Teológico da IPI do Brasil.” Quanto ao Documento
Comex 069/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 4/11/2008, encaminhando
informações a respeito de processos de apropriação indébita contra o Dr. Moisés de Godoy),
decide: 1) Tomar conhecimento e expressar apoio às medidas propostas pela Fundação
Eduardo Carlos Pereira com relação aos débitos que o Sr. Moisés de Godoy tem com a mesma,
como seguem: a) Instauração do competente inquérito policial, mediante provocação formal à
Autoridade Policial ou ao Ministério Público, ante a prática, em tese, de crime de apropriação
indébita por parte do Advogado Moisés de Godoy; b) Apresentação de representação perante a
Douta Comissão de Ética da OAB-PR, visando que tal órgão tome conhecimento da conduta de
seu advogado e as providências pertinentes; c) Propositura de ação judicial perante o Juízo
Cível, com a finalidade de obter o ressarcimento de todos os prejuízos pecuniários causados
com a conduta do advogado Moisés de Godoy, que, no mínimo, tangencia a tipicidade penal; 2)
Registrar que o valor atualizado até maio de 2008 a ser recebido pela Fundação Eduardo Carlos
Pereira é de R$ 226.315,11. Quanto ao Documento Comex 070/08 (Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, de 4/11/2008, encaminhando parecer de auditoria independente e de Conselho
Fiscal referente ao exercício de 2007), decide: Tomar conhecimento do parecer de auditoria
independente e registrar relatório do Conselho Fiscal nos seguintes termos: “Aprovar o Balanço
Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração das Origens e Aplicações de
Recursos,

Demonstração do Superávit/Déficit

acumulado e Notas Explicativas às

Demonstrações Contáveis do Exercício de 2007, com votos de reconhecimento”. Quanto ao
Documento Comex 071/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 10/11/2008,

encaminhando parecer sobre pedido de bolsa de estudos para o Rev. Paulo Eduardo Cesquim,
do Sínodo São Paulo, Presbitério Leste Paulistano, em resposta ao documento Comex 014/08),
decide: Aprovar o encaminhando da solicitação para a Fundação Mary Harriet Speers com o
objetivo de viabilizar o seu atendimento a partir do ano de 2009. Quanto ao Documento Comex
073/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 12/11/2008, encaminhando parecer sobre
pedido de bolsa de estudos para o Rev. Tiago do Vale Cardoso, do Sínodo Oeste Paulista,
Presbitério de Presidente Prudente (em resposta ao documento Comex 031/08), decide: Não
atender a solicitação tendo em vista que o curso de Planejamento Estratégico e Gestão de
Pessoas – pós-graduação Lato Sensu – está fora do escopo estatutário das Fundações Mary
Harriet Speers e Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento Comex 074/08 (Da Fundação
Eduardo Carlos Pereira, de 12/11/2008, encaminhando projeções orçamentárias para o ano de
2009), decide: 1) Tomar conhecimento das projeções orçamentárias para o ano de 2009; 2)
Determinar que os seminários não autorizem a matrícula no ano de 2009 de alunos com
inadimplência em anos anteriores, exceto se houver acordo para quitação do débito; 3)
Determinar que a Fundação proceda ao levantamento de concílios que têm alunos com
inadimplência, comunicando o fato aos sínodos com cópia aos presbitérios. Quanto ao
Documento Comex 075/08 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 12/11/2008,
encaminhando relatório a respeito de desembolsos com desligamento de colaboradores em
2008), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao relatório verbal da Fundação Eduardo
Carlos Pereira a respeito do trabalho desenvolvido para aquisição de nova propriedade
para a Faculdade de Teologia de São Paulo da IPI do Brasil, decide: tomar conhecimento e
aguardar relatório final sobre o assunto. Quanto ao Documento Comex 056/08 (Do Sínodo São
Paulo, de 15/7/2008, encaminhando consulta a respeito de processo de recebimento de ministro
procedente da Igreja Presbiteriana do Brasil, acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica),
decide: Encaminhar a orientação de que recebimento só poderá ser feito somente depois de três
anos de ministério ordenado na denominação de origem e após conclusão de curso de
reciclagem acadêmica em um de nossos seminários, conforme regulamentação sobre o assunto
estabelecida pela Assembléia Geral da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 084/08 (Da
Coordenação do Projeto Semeando, de 13/11/2008, apresentando relatório sobre o
desenvolvimento do projeto), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Comunicar aos sínodos e
presbitérios que devem trabalhar na implementação e desenvolvimento do Projeto Semeando,
bem como nomear coordenadores sinodais e presbiteriais. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRARSE: Às 19h00, é autorizada a saída da sessão do Rev. Fernando Bortolleto Filho. LEITURA E
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A presente
sessão foi encerrada às 20h50, com oração pelo Rev. Roberto Viani. Para constar, eu, Rev. Ézio

Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata e a assino juntamente com os demais
membros da diretoria presentes à reunião.

ATA DA 10ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
SEGUNDA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: Dia 28 de novembro de 2008, com início às 9h15, nas dependências
do Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP.
PRESIDENTE: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima.
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: DIRETORIA: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes; Sínodo Brasil
Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Jean Carlos Selleti; Sínodo Minas
Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Presb. Jônatas Silva Menezes;
Sínodo Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Oeste Paulista: Presb.
Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Sínodo Rio-São Paulo: Rev.
Marcos Paulo de Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista:
Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Ezequias Pires de Camargo;
Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES: Da Diretoria: Rev. Assir Pereira,
por motivo de enfermidade. Sínodos: Setentrional e Ocidental. QUORUM: Havendo quorum, o
presidente declara abertos os trabalhos da 10ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia
Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de
Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Presb. Pedro Henrique dos
Santos, administrador geral; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Presb.
Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Mário Ademar
Fava, assessor jurídico. DEVOCIONAL: Foi dirigida por Rev. Paulo, constando de: leitura de
Esdras 8.15-23; meditação; momento de oração de intercessão pela IPI do Brasil, pelos
enfermos e pela população do Estado de Santa Catarina que sofre as conseqüências das
enchentes dos últimos dias. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 082/08 (Da Secretaria
Geral, de 12/11/2008, encaminhando relatório da Administração Geral): 1) A respeito do
Cemitério dos Protestantes (onde a IPI do Brasil é proprietária de quatro sepulturas), decide:
a) Preservar as sepulturas dos Revs. Ashbel Green Simonton e José Manoel da Conceição, não
se permitindo que sejam utilizadas para outros sepultamentos; b) Autorizar a construção, quando
houver disponibilidade de caixa, de mais quatro gavetas na sepultura G111-C, ao custo unitário
de R$ 800,00 (oitocentos reais) por gaveta; 2) A respeito do Plano de Cargos e Salários,
decide: 1) Estabelecer a seguinte regulamentação para inclusão dos secretários de área no
Plano de Cargos e Salários, com jornada de trabalho preferencialmente presencial no Escritório

Central: Nível 3; Salário mensal equivalente a 70% do valor pago ao presidente da Assembléia
Geral; Vale refeição de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinqüenta centavos); Plano de saúde básico;
3) A respeito da acumulação de cargos por funcionários, decide: Autorizar a Diretoria da
Assembléia Geral a regulamentar o assunto, implementando-a a partir da janeiro de 2009,
prestando relatório à Comissão Executiva em sua próxima reunião; 4) A respeito da
documentação de regularização do Edifício 31 de Julho, decide: Tomar conhecimento.
Quanto ao Documento 049/08 (Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 3/4/2008, encaminhando
proposta de exclusão do parágrafo 3º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil), decide:
Encaminhar à Assembléia Geral para apreciação em sua próxima reunião ordinária.
SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 11h29 e reiniciada às 11h45.
Quanto ao Documento 059/08 (Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 11/8/2008, encaminhando
consulta sobre Artigo 37, Parágrafo 3º, da Constituição da IPI do Brasil), decide: Orientar que
deve se fazer cumprir a Constituição, sempre analisando caso a caso, considerando que o
parágrafo 1º do Artigo 37 da Constituição oferece aos presbitérios alternativas para não aplicar a
disponibilidade ativa ao ministro que não esteja no pastorado de uma igreja. Quanto ao
Documento 050/08 (Do Sínodo Ocidental, de 29/4/2008, encaminhando consulta a respeito de
presbíteros em disponibilidade), considerando que: 1) A transferência para outra denominação
se dá quanto ela a aceita, sem a necessidade de novo batismo; 2) No caso das denominações
que aplicam o rebatismo, o que ocorre é renúncia da jurisdição da IPI do Brasil; 3) A Assembléia
Geral já tem decisão a respeito de renúncia à jurisdição (AG 018/01), conforme citado no próprio
documento; decide: Esclarecer que, no caso de simples transferência para outra denominação e
retorno posterior, o ofício deve ser mantido, uma vez que não houve renúncia aos princípios
doutrinários da IPI do Brasil, sobretudo aqueles referentes ao batismo. Quanto ao Documento
053/08 (Do Sínodo Meridional, de 27/6/2008, encaminhando consulta sobre licença maternidade
de ministras), decide: Nomear comissão integrada pelo Revs. Mário Ademar Fava (relator),
Ezequias Pires de Camargo, Roberto Viani, Maria Gizélia de Oliveira Souza Rosa e Presb. Luiz
Ribeiro da Silva para estudar esse assunto e outras questões do relacionamento das igrejas com
pessoas que estão no exercício de sua vocação religiosa, a fim de elaborar proposta para
apreciação pela Comissão Executiva, que encaminhará a consulta e um parecer sobre ela para a
Assembléia Geral em sua próxima reunião ordinária. Quanto ao Documento 055/08 (Do Sínodo
Meridional, 1º /7/2008, encaminhando consulta sobre eleição, posse e mandato de diretoria de
presbitério, acompanhado de parecer da Assessoria Jurídica), considerando que: 1) O concílio é
constituído na sessão de instalação; 2) No caso de presbitérios que tenham reuniões ordinárias
antes do término do ano eclesiástico e desejam eleger nelas as suas diretorias, é necessário
considerar: a) a representação das igrejas poderá ser alterada na reunião seguinte; b) ministros
poderão transferir-se também na reunião seguinte; decide que: 1) Não há óbice em se eleger a

diretoria do presbitério numa reunião ordinária que anteceda aquela que encerra o exercício do
ano eclesiástico; 2) A posse da nova diretoria deve ser na sessão de instalação do concílio na
reunião que encerra o exercício eclesiástico, respeitadas as disposições constitucionais (Artigo
96, Parágrafo único); 3) É evidente que uma diretoria eleita só passa a presidir o concílio após
ser empossada. Quanto ao relatório da Tesouraria: 1) A respeito da receita realizada até
31/11/2008, decide: Tomar conhecimento; 2) A respeito dos recursos despendidos com a
reforma do Edifício 31 de Julho, decide: Tomar conhecimento. SUSPENSÃO E REINÍCIO
DAS ATIVIDADES: As atividades foram suspensas às 14h10 e retomadas às 16h45, com
oração pelo Rev. Clayton Leal da Silva. DECISÕES: Quanto ao Documento 083/08 (Da
Secretaria Geral, de 12/11/2008, encaminhando orçamento para os anos de 2009 e 2010),
decide: 1) Estabelecer que, no mês de julho de 2009, será feita uma revisão do orçamento,
tendo em vista a situação financeira atual: 2) Aprovar o seguinte orçamento para os anos de
2009 e 2010: “DEPARTAMENTOS - % - 2009 - 2010 - Execução - Ministério da Comunicação 0,0752% - 3.500,00 - 3.500,00 - O Estandarte - 3,1149% - 145.000,00 - 145.000,00 - Revista
Alvorada -0,4296% - 20.000,00 - 20.000,00 – Portal - 0,2148% - 10.000,00 - 10.000,00 - Criação
e Marketing - 1,3534% - 63.000,00 - 63.000,00 - Outras Mídias - 0,1074% - 5.000,00 - 5.000,00 Associação Evangélica e Literária Pendão Real - 1,3218% - 61.530,00 - 61.530,00 – Execução 1,1070% - 51.530,00 - 51.530,00 - Conselho Fiscal -0,1074% - 5.000,00 - 5.000,00 - Conselho
Editorial - 0,1074% - 5.000,00 - 5.000,00 - Execução - Ministério da Educação - 0,0752% 3.500,00 - 3.500,00 - Fundo para capacitação de liderança -1,2889% - 60.000,00 - 60.000,00 Secretaria de Educação Teológica (FECP) - 23,7998% - 1.107.883,00 - 1.107.883,00 – STSP 6,4034% - 298.080,00 - 298.080,00 – STAGS - 6,4034% - 298.080,00 - 298.080,00 – STF 6,0432% - 281.313,00 - 81.313,00 - CTM Nordeste - 2,1345% - 99.360,00 - 99.360,00 - CTM
Sudeste -0,6670% - 31.050,00 - 31.050,00 - Educação Teológica - Custo de transição - 2,1482%
- 100.000,00 - 100.000,00 - Secretaria de Ensino Infantil, Básico e Superior - 0,0430% - 2.000,00
- 2.000,00 - Programa de Educação Continuada - 0,0430% - 2.000,00 - 2.000,00 - Secretaria de
Educação Cristã - 1,0947% - 50.960,00 - 50.960,00 - Secretaria - 0,0430% - 2.000,00 - 2.000,00
– Execução - 1,0518% - 48.960,00 - 48.960,00 - Secretaria de Música e Liturgia - 0,0430% 2.000,00 - 2.000,00 - MINISTÉRIO DA MISSÃO - 43,9578% - 2.046.235,00 - 2.046.235,00 Execução - Ministério da Missão -0,0752% - 3.500,00 - 3.500,00 - Secretaria de Evangelização 32,6531% - 1.520.000,00 - 1.520.000,00 - Secretaria de Diaconia -3,5625% - 165.835,00 165.835,00 - Execução - Secretaria de Diaconia - 0,8593% - 40.000,00 - 40.000,00 - Associação
Bethel -1,8010% - 83.835,00 - 83.835,00 - ASA Vida (ACV) - 0,9023% - 42.000,00 - 42.000,00 Secretaria de Família - 1,1472% - 53.400,00 - 53.400,00 - Execução - Secretaria de Família 0,0430% - 2.000,00 - 2.000,00 – CNA - 0,4447% - 20.700,00 - 20.700,00 – CNU - 0,4447% 20.700,00 - 20.700,00 - Adolescentes e Crianças - 0,2148% - 10.000,00 - 10.000,00 - Secretaria

Pastoral -6,5199% - 303.500,00 - 303.500,00 - Execução - Secretaria Pastoral - 0,4296% 20.000,00 - 20.000,00 - Auxílio Viúvas -1,7186% - 80.000,00 - 80.000,00 - Seguro de Vida 2,2234% - 103.500,00 - 103.500,00 - Previdência Privada - 2,1482% - 100.000,00 - 100.000,00 –
ADMINISTRAÇÃO - 19,5788% - 911.392,00 - 911.392,00 – Presidência - 0,8593% - 40.000,00 40.000,00 - Secretaria Geral - 0,3222% - 15.000,00 - 15.000,00 – Tesouraria - 0,2578% 12.000,00 - 12.000,00 - Administração Geral - 0,2578% - 12.000,00 - 12.000,00 - Execução
Administrativa - 17,8817% - 832.392,00 - 832.392,00 - DIREÇÃO -1,1815% - 55.000,00 55.000,00 – AG - 0,1074% - 5.000,00 - 5.000,00 – COMEX -0,4296% - 20.000,00 - 20.000,00 –
Diretoria - 0,6445% - 30.000,00 - 30.000,00 - RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS - 0,9237% 43.000,00 - 43.000,00 – Aipral - 0,0644% - 3.000,00 - 3.000,00 – Amir - 0,1074% - 5.000,00 5.000,00 – Cenacora - 0,0215% - 1.000,00 - 1.000,00 – CLAI - 0,0215% - 1.000,00 - 1.000,00 –
CMI -0,0644% - 3.000,00 - 3.000,00 - GTME-0,0215%- 1.000,00 - 1.000,00 - IEPG - Rudge
Ramos - 0,0215% - 1.000,00 - 1.000,00 - IEPG - São Leopoldo - 0,0215% - 1.000,00 - 1.000,00 Missão Caiuá - 0,3652% - 17.000,00 - 17.000,00 - Verba de Representação - 0,1074% - 5.000,00
- 5.000,00 – Contribuição - 0,2578% - 12.000,00 - 12.000,00 - Parcerias com Igrejas - 0,2148% 10.000,00 - 10.000,00 - COMISSÕES E ASSESSORIAS - 0,6230% - 29.000,00 - 29.000,00 Comissão Permanente Exame de Contas - 0,1074% - 5.000,00 - 5.000,00 - Comissões
Temporárias - 0,4296% - 20.000,00 - 20.000,00 - Assessoria Jurídica - 0,0430% - 2.000,00 2.000,00 - Assessoria de estatística - 0,0430% - 2.000,00 - 2.000,00 - PROJETO SEMEANDO 0,7304% - 34.000,00 - 34.000,00 - Planejamento Estratégico - 0,2578% - 12.000,00 - 12.000,00
– Encontros - 0,2148% - 10.000,00 - 10.000,00 – Coordenação - 0,2578% - 12.000,00 12.000,00 – TOTAL - 100% - 4.655.000,00 - 4.655.000,00”; 3) Remeter correspondência a todas
as igrejas, agradecendo pelas contribuições e estimulando a fidelidade e a pontualidade. Quanto
ao Documento 051/08 (Do Seminário Teológico de São Paulo, de 7/5/2008, encaminhando
solicitação de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev. Marcos Paulo
Monteiro da Cruz Bailão), decide: autorizar a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de
Ministério do Rev. Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão. Quanto ao Documento 052/08 (Do
Sínodo Norte Paulistano, de 20/6/2008, encaminhando relatório sobre livro de atas do Sínodo
Norte Paulistano referente às observações no exame de atas do Presbitério Santana), decide:
Tomar conhecimento de que o Sínodo aprovou o livro de atas do Presbitério Santana,
recomendando àquele concílio maior cuidado na redação de suas atas. Quanto ao Documento
054/08 – (Do Sínodo Meridional, de 27/6/2008, solicitando esclarecimento sobre contribuição da
Congregação de Mergulhão e de congregações presbiteriais), decide: 1) Esclarecer que a
contribuição das congregações à Assembléia Geral da IPI do Brasil é feita através das igrejas a
que estão vinculadas; 2) Orientar a Tesouraria da IPI do Brasil a não enviar boletos de cobrança
de contribuição às congregações; 3) Encaminhar consulta à Assembléia Geral a respeito do

procedimento a ser adotado em relação às contribuições da congregações presbiteriais. Quanto
ao Documento 057/08 (Da Assessoria de Estatística, de 9/8/2008, encaminhando relatório),
decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Divulgar, através da Secretaria Geral, que a IPI do Brasil
necessita da colaboração de voluntários que sejam especialistas na área de estatística para
servir à igreja. Quanto ao Documento 058/08 (Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 9/8/2008,
encaminhando relatório sobre ausência de pastores no Programa de Educação Continuada em
2007 e solicitando orientação quanto à disciplina a ser aplicada), decide: 1) Orientar que cabe
aos presbitérios receber as justificativas e decidir sobre elas, bem como deliberar sobre casos de
pastores que não justificaram sua ausência, aplicando o Código Disciplinar nos casos cabíveis;
2) Determinar que as justificativas e as decisões tomadas a respeito delas sejam registradas no
Prontuário do Ministro. Quanto ao Documento 060/08 (Do Ministério da Missão, de 15/8/2008,
com os seguintes elementos: a) Relatório de Atividades do Ministério da Missão; b) Relatório do
XXI Congresso Nacional da Umpi; c) Proposta de homologação do Estatuto da Coordenadoria
Nacional da Umpi; d) Relatório da Secretaria de Diaconia referente ao 1º semestre de 2008; e)
Solicitação de que a dotação da Secretaria de Diaconia seja acumulativa), decide: 1) Tomar
conhecimento dos relatórios; 2) Nomear a seguinte comissão para exame do Estatuto da
Coordenadoria Nacional da Umpi: Revs. Roberto Viani e Fernando Bortolleto Filho; 3) Reservar
somente a data de 9 a 12 de abril para a realização de Encontro Nacional de Líderes Umpistas;
4) Responder à Secretaria de Diaconia que a dotação orçamentária não pode ser cumulativa,
orientando-a a solicitar suplementação de verba, caso tenha necessidade. Quanto ao
Documento 061/08 (Da Comissão Especial do V Centenário de Calvino, de 18/8/2008,
apresentando relatório e encaminhando solicitação de verbas), decide: 1) Tomar conhecimento
do relatório; 2) Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral trabalhe ao lado da Comissão
Especial na obtenção das verbas junto a organismos e pessoas físicas da igreja e de fora da
igreja; 3) Estabelecer a dotação de R$ 10.000,00 do orçamento de 2009 das comissões
temporárias para a Comissão Especial do V Centenário de Calvino; 4) Sugerir à Comissão
Especial que promova eventos em outras regiões do país; 5) Sugerir à Comissão Organizadora
do Programa de Educação Continuada que, no planejamento do próximo ano, inclua tema sobre
os 500 anos de Calvino. Quanto ao Documento 062/08 (Do Sínodo Ocidental, de 27/8/2008 e
de 11/11/2008, apresentando relatório a respeito da contribuição das igrejas, referente ao
período 2004 a 2007), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Determinar à tesouraria que preste
esclarecimentos, na próxima reunião da Comissão Executiva, a respeito de informações
indevidas transmitidas às igrejas a respeito de suas contribuições. Quanto ao Documento
063/08 (Do Sínodo Nordeste, de 21/10/2008, apresentando solicitação de ajuda financeira ao
Rev. Antônio Marcos Alves de Souza), decide: Aprovar o oferecimento de ajuda financeira no
valor de R$ 600,00 mensais, durante o ano de 2009 ao Rev. Antônio Marcos Alves de Souza; 2)

Encaminhar apelo ao Sínodo Nordeste para que se comprometa a buscar recursos nos
presbitérios de sua jurisdição. Quanto ao Documento 064/08 (Do Sínodo Oeste Paulista, de
30/10/2008, encaminhando as seguintes propostas: 1. Que sejam realizados congressos
regionais da Umpi; 2. Que seja nomeado um secretário nacional da Umpi), decide: 1. Quanto à
realização de congressos regionais da Umpi, responder ao Sínodo Oeste Paulista que, conforme
decisão da Comissão Executiva tomada nesta reunião, foi reservada data de 9 a 12 de abril para
a realização de Encontro Nacional de Líderes Umpistas; 2. Quanto à nomeação de um secretário
nacional da Umpi, encaminhar a sugestão para apreciação pela Secretaria da Família. Quanto
ao Documento 065/08 (Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 3/11/2008, encaminhando solicitação
de bolsa de estudos para Josely de Moraes Antonio), decide: Encaminhar à Fundação Eduardo
Carlos Pereira. Quanto ao Documento 076/08 (Da Comissão Especial para Elaboração de
Conceito de Missão Integral, de 12/11/2008, encaminhando relatório), decide: 1) Tomar
conhecimento; 2) Autorizar a divulgação o documento; 3) Solicitar que sugestões de
aperfeiçoamento do texto sejam encaminhadas à Comissão Especial. Quanto ao Documento
077/08 (Da Comissão Especial para elaboração de proposta de regulamentação para inclusão
de missionários no Programa de Educação Continuada, de 12/11/2008, encaminhando relatório),
decide: 1) Encaminhar à Assembléia Geral a seguinte proposta de regulamentação para
inclusão dos missionários da Secretaria de Evangelização no Programa de Educação
Continuada: A) Que a Secretaria de Evangelização estabeleça a qual Sínodo o missionário
deverá ser agregado para poder participar do referido programa, mantendo com o concílio os
devidos entendimentos e informando os interessados quais são os procedimentos que devem
realizar. B) As despesas do missionário para participar do programa devem ser de
responsabilidade da Secretaria de Evangelização ou B) As despesas do missionário para
participar do programa devem ser de responsabilidade da Tesouraria da IPI do Brasil ou B) As
despesas do missionário para participar do programa devem ser de rateadas entre a Secretaria
de Evangelização e o Sínodo; 2) Encaminhar proposta à Assembléia Geral de que proceda a
uma revisão de sua decisão a respeito da divisão dos custos com o Programa de Educação
Continuada, estudando a participação dos pastores e missionários na cobertura de tais custos.
Quanto ao Documento 078/08 (Da Secretaria Geral, de 12/11/2008, encaminhando relatório da
Administração Geral sobre propriedade em Jacutinga, MG, doada à IPI do Brasil), considerando
que: a) A Associação Bethel, matriz, não tem como administrar um projeto local, a não ser que
seja estabelecida uma Unidade Prestadora de Serviço; b) Para o recebimento da propriedade,
por doação com encargos, a IPI do Brasil teria de desembolsar aproximadamente R$ 48.000,00
entre tabelião, registros e impostos; c) O Conselho da IPI de Jacutinga, MG, vislumbrou a
possibilidade de permanecer com a propriedade, estabelecendo uma parceria com a Associação
Bethel, abrindo uma UPS; decide: Revogar a decisão anterior da própria Comissão Executiva de

receber a propriedade em Jacutinga oferecida em doação à IPI do Brasil, ficando a Diretoria da
Assembléia Geral autorizada a emitir documento ao Conselho da IPI de Jacutinga assim que
este manifestar oficialmente interesse em permanecer com a propriedade. Quanto ao
Documento 079/08 (Da Secretaria Geral, de 12/11/2008, encaminhando proposta da Diretoria a
respeito da utilização de sepulturas no Cemitério dos Protestantes), decide: Determinar que a
decisão a respeito das pessoas a serem ali sepultadas fique sob a responsabilidade da Diretoria
da Assembléia Geral. Quanto ao Documento 080/08 (Da Comissão Especial designada para
elaborar proposta de critérios para concessão de auxílio a sínodos nas despesas de viagem para
participação em reuniões da Comissão Executiva, de 12/11/2008, apresentado relatório),
decide: Aprovar a seguinte regulamentação: 1) As solicitações devem ser encaminhadas à
tesouraria com antecedência mínima de 40 dias, no caso das reuniões ordinárias; 2) O valor do
auxílio será proporcional à taxa de adimplemento das igrejas de cada sínodo junto à tesouraria
da IPI do Brasil (exemplo: um sínodo com taxa de adimplemento de 80% poderá receber auxílio
máximo no valor de 80% das despesas); 3) O auxílio só será concedido aos sínodos cujos
representantes participarem integralmente da reunião; 4) A aquisição das passagens será
providenciada exclusivamente pelo Escritório Central da IPI do Brasil; 5) Em caso de desistência
de participação na reunião após a aquisição das passagens, caberá ao sínodo providenciar o
ressarcimento das despesas junto à Tesouraria da IPI do Brasil; 6) Quaisquer despesas extras
causadas por alteração nas passagens serão de responsabilidade dos sínodos. Quanto ao
Documento 081/08 (Da Secretaria Geral, de 12/11/2008, encaminhando relatório do Rev. Mário
Ademar Fava a respeito de levantamento de decisões do Supremo Concílio e da Assembléia
Geral), decide: 1) Nomear a seguinte comissão para estudo do levantamento feito,
apresentando parecer à Comissão Executiva em sua próxima reunião a respeito das decisões
que devem ser mantidas e das que devem ser eliminadas, a fim de que esta encaminhe proposta
sobre o assunto à Assembléia Geral em sua próxima reunião ordinária: Rev. Mário Ademar Fava
(relator), Presb. Jonatas da Silva Meneses, Rev. Jean Carlos Selleti e Rev. Marcos Paulo de
Oliveira; 2) Encaminhar a todos os membros da Comissão Executiva o levantamento feito para
que o examinem e encaminhem sugestões à comissão nomeada. Quanto ao Documento
Comex 085/08 (Relatório do Ministério de Comunicação referente ao ano de 2008), decide: 1)
Tomar conhecimento; 2) Realizar um planejamento estratégico com a Associação Pendão Real,
utilizando-se a verba anteriormente votada para a Pendão Real. Quanto ao Documento Comex
086/08 (Relatório do Ministério da Educação, referente ao ano de 2008), decide: Tomar
conhecimento. OUTROS ASSUNTOS: 1) Quanto ao calendário de reuniões da Comissão
Executiva da Assembléia Geral para o ano de 2009: 27 e 28/3//2009; 21 e 22/8/2009; 27 e
28/11/2009. 2) Lançamento do livro “Pastoral do Ocaso”, do Rev. Silas Silveira: registra-se
voto de apreciação pelo trabalho produzido e divulgado pelo autor na reunião da Comissão

Executiva. 3) Quanto ao auxílio para as vítimas das chuvas em Santa Catarina, decide:
Desenvolver campanha de levantamento de recursos enviando-os ao Presbitério Catarinense,
que, posteriormente, prestará relatório à Comissão Executiva da Assembléia Geral (Presbitério
Catarinense, Caixa Econômica Federal, Agência 0424 – OP 003 – Conta Corrente 542-8).
SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: às 17h15, assumiu a representação do Sínodo Borda
do Campo, o Rev. Leontino Farias dos Santos. PRORROGAÇÃO DO HORÁRIO REGIMENTAL:
Às 21h00, foi aprovada a prorrogação do horário da sessão até o final do exame dos
documentos agendados. VOTOS DE PESAR: Registra-se voto de pesar pelo falecimento dos
seguintes irmãos, com encaminhamento de ofício aos seus familiares: Rev. Valmir Machado
Ribeiro, do Presbitério de Assis; Rev. Orlando Braidotti, do Presbitério Sul de Minas; Rev.
Richard William Irwin, do Presbitério São Paulo; Presb. Gessé Adair Nogueira, da IPI Central de
Presidente Prudente; e Presb. Cid Andrade Westin, da IPI de Belo Horizonte. LEITURA E
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A presente
sessão foi encerrada às 21h40 com oração por Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. Para constar,
eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida e
aprovada, será assinada pelos membros da diretoria presentes à reunião.
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ATA DA 11ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de março de 2009, com início às 9h10, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à Rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º
secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos
Santos; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Ismael Salles
Devidé; Sínodo Minas Gerais: Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Presb.
Jonatas da Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo
Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini;
Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Marcos Paulo de
Oliveira; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Setentrional: Rev. Jamieson Simões
Rodrigues; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Sul de São Paulo:
Rev. Ezequias Pires de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Rev. Ezequiel Luz. AUSENTES:
Da Diretoria: Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel. QUÓRUM: Havendo quorum, o presidente
declara abertos os trabalhos da 11ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI
do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda,
secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. Mário Ademar Fava, assessor
jurídico institucional; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Ione Rodrigues
Martins, coordenadora nacional de adultos; Presb. Odair Martins, assessor da Coordenadoria
Nacional de Adultos; Rev. Ricardo José Bento, secretário de Diaconia; Rev. Helinton Rodrigo
Zanini Paes, secretário de Educação Cristã e coordenador do Programa de Educação
Continuada; Rev. Mário Sérgio de Góis, secretário de Evangelização; Presb. Arnold Hermann
Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira e coordenador nacional do Projeto
Semeando; Rev. Filippo Blancato, da diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Jonas
Furtado do Nascimento, coordenador missionário da Secretaria de Evangelização; Rev. Alex
Sandro dos Santos, suplente da representação do Sínodo das Minas Gerais; Fabrício Andrade
Guilherme, secretário do Portal da IPI do Brasil; Rev. Eduardo Galasso Faria, professor do
Seminário Teológico de São Paulo; Presb. Darli Alves de Souza, secretário regional do Clai Brasil; Presb. Caleb Soares, da Igreja Presbiteriana do Brasil e responsável pela produção de
livro a respeito das igrejas presbiterianas centenárias de nosso país. DEVOCIONAL: Dirigida
pelo Rev. Roberto Viani, constou de: oração pelo Rev. Ezequias; cântico do hino 191 do hinári o
Cantai Todos os Povos (“Segurança do Crente”); leitura do Salmo 52, versículo 8º; proclamação

da palavra; cântico do hino 245 do hinário Cantai Todos os Povos (“Mais de Cristo”); oração pelo
Rev. Ezequiel. Logo após, o Presb. Caleb Soares, da Igreja Pres biteriana do Brasil, teve a
oportunidade de falar sobre a obra que está preparando a respeito da história das igrejas
presbiterianas centenárias. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de
trabalho: até às 22h00, com suspensão para almoço às 13h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS:
Comex 001/09 – Do Sínodo Ocidental, de 17/12/2008, encaminhando documento do Presbitério
Noroeste Paulista sobre doação de imóvel para a IPI de Santa Fé do Sul, SP. Comex 002/09 –
Do Sínodo das Minas Gerais, de 29/12/2008, encaminhando Recurso Extraordinário do
Conselho da IPI de São José do Rio Pardo e do Rev. Éber Bittencourt, bem como toda a
documentação do referido processo. Comex 003/09 – Da Tesouraria da IPI do Brasil, de
30/1/2009, solicitando orientação a respeito do procedimento a ser adotado quanto à ajuda
financeira ao Rev. Antônio Marcos Alves de Souza. Comex 004/09 – Do Sínodo Osasco, de
1º/3/2009, encaminhando documento do Presbitério Osasco, propondo emenda ao Artigo 37,
Parágrafos 3º e 4º da Constituição da IPI do Brasil. Comex 005/09 – Da Comissão Especial de
Exame do Estatuto da Coordenadoria Nacional da UMPI, de 11/3/2009, apresentando relatório e
parecer. Comex 006/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 12/3/2009, encaminhando
relatório sobre acumulação de cargos por funcionários. Comex 007/09 – Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, de 12/3/2009, encaminhando informação a respeito de pedido de bolsa de
estudos do Sínodo Sudoeste Paulista para Josely de Moraes Antonio. Comex 008/09 – Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 12/3/2009, encaminhando informação sobre autorização
do Curso de Teologia pelo Ministério da Educação. Comex 009/09 – Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, de 12/3/2009, encaminhando relatório sobre inadimplências do Seminário
Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, de Londrina, PR. Comex 010/09 – Da Coordenação
Nacional do Projeto Semeando, de 12/3/2009, encaminhando relatório. Comex 011/09 – Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 13/3/2009, encaminhando informações a respeito de
aquisição de propriedade para a nova Faculdade de Teologia da IPI do Brasil. Comex 012/09 –
Do Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, de 13/3/2009, encaminhando
solicitação de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev. Silas de Oliveira.
Comex 013/09 - Do Seminário Teológico Rev. Antônio de Godoy Sobrinho, de 13/3/2009,
encaminhando solicitação de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev.
Uriel Silveira. Comex 014/09 – Do Sínodo Sul de São Paulo, de 13/3/2009, encaminhando
documentos de seus presbitérios e solicitando a dissolução do referido sínodo. Comex 015/09 –
Da Diretoria da Assembléia Geral, de 25/3/2009, encaminhando proposta de designação de
integrante para a Assessoria de Estatística. Comex 016/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral,
de 25/3/2009, encaminhando proposta de formulação de confissão de dívida para a Fundação
Eduardo Carlos Pereira. Comex 017/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 25/3/2009,

encaminhando informação a respeito de admissão de ministro procedente de outra denominação
pelo Presbitério Mato Grosso. Comex 018/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 25/3/2009,
encaminhando indicação de nome para a Administração Geral. Comex 019/09 – Do Ministério
da Missão, de 26/3/2009, encaminhando Projeto de Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional
de Adultos. Comex 020/09 – Do Ministério da Missão, de 26/3/2009, encaminhando Projeto de
Regimento Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos. Comex 021/09 – Do Ministério da
Missão, de 26/3/2009, encaminhando indicação de nomes para a Coordenadoria Nacional de
Crianças. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 006/09 (Relatório da Diretoria da
Assembléia Geral a respeito da acumulação de cargos), decide: 1) Homologar a decisão da
Diretoria de autorizar a acumulação de cargos somente em casos excepcionais e em caráter
temporário; 2) Homologar a decisão da Diretoria de que, nos casos de acumulação de cargos,
seja feito o pagamento de 20% do valor do salário estabelecido para o cargo acumulado; 3)
Homologar a decisão da Diretoria de demitir o Presb. Pedro Henrique dos Santos tanto da
função de gerente administrativo da Secretaria de Evangelização quanto da função de
administrador geral; 4) Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral convide o Presb. Pedro
Henrique dos Santos para esclarecer e acertar pendências existentes com a IPI do Brasil,
autorizando-a, se necessário, a tomar providências legais. Quanto ao Documento Comex
018/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral, indicando nome para a Administração Geral da IPI do
Brasil), decide: Contratar o Presb. Walter Signorini para ocupar a função de administrador geral
da IPI do Brasil. (Após a tomada da decisão, orou em favor do Presb. Walter Signorini o Rev.
Ablandino; além disso, o Presb. Walter agradeceu pela confiança nele depositada.) Quanto ao
Documento Comex 007/09 (Do Sínodo Sudoeste Paulista, solicitando bolsa de estudos para
Josely de Moraes Antonio), decide: Tomar conhecimento de que o pedido de bolsa foi
encaminhado à Fundação Mary Harriet Speers, da 1ª IPI de São Paulo. Quanto ao Documento
Comex 008/09 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando informação a respeito de
autorização do Curso de Teologia pelo Ministério da Educação), decide: Tomar conhecimento
da informação. Quanto ao Documento Comex 009/09 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
apresentando relatório de inadimplências do Seminário Teológico de Londrina), decide: 1)
Tomar conhecimento do relatório; 2) Determinar que a Fundação assuma a responsabilidade
pela cobrança dos valores devidos, com cópia aos sínodos envolvidos, apresentando relatório à
Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 011/09 (Da Fundação Eduardo Carlos
Pereira, encaminhando informações sobre aquisição de propriedade para a nova Faculdade de
Teologia da IPI do Brasil), decide: 1) Tomar conhecimento da aquisição de propriedade em
Santa Isabel, Grande São Paulo, para sede da Faculdade de Teologia da IPI do Brasil; 2)
Transferir a sede do Seminário Teológico Presbiteriano Independente de Londrina da Av. Madre
Leônia Milito, 2.159, Parque Guanabara, para a Rua Emílio de Menezes, 118, Jardim Shangri-la,

Londrina, PR. Quanto ao Documento Comex 012/09 (Do Seminário Teológico de Londrina,
encaminhando pedido de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev. Silas
de Oliveira), decide: Aprovar a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev.
Silas de Oliveira. Quanto ao Documento Comex 013/09 (Do Seminário Teológico de Londrina,
encaminhando pedido de liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev. Uriel
Silveira), decide: Aprovar a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Ministério do Rev.
Uriel Silveira.

Quanto ao Documento Comex 016/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral,

encaminhando proposta de formalização de documento de Confissão de Dívida), decide:
Formalizar documento de Confissão de Dívida de R$ 270.000,00 por parte da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil em favor da Fundação Eduardo Carlos Pereira para
pagamento de despesas referentes à dispensa de professores e funcionários dos Seminários,
comprometendo-se a pagá-la, com juros e correção monetária, em 36 (trinta e seis) prestações
consecutivas e mensais a partir do mês de abril de 2010. Quanto ao Documento Comex
010/09 (Do Coordenador do Projeto Semeando, encaminhando relatório), decide: Tomar
conhecimento. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 13h15, com
oração pelo Rev. Jamieson, sendo retomada às14h50, com oração pelo Rev. Marcos Paulo em
favor de pastores e presbíteros enfermos da IPI do Brasil. DECISÕES: Quanto ao Documento
Comex 002/09 (Do Sínodo das Minas Gerais, encaminhando recurso extraordinário do Conselho
da IPI de São José do Rio Pardo e do Rev. Éber Bittencourt), decide: Encaminhar à reunião da
Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 053/08 (Do Sínodo Meridional,
encaminhando consulta sobre licença maternidade), decide: Prorrogar o prazo até a próxima
reunião da Comissão Executiva para que a comissão nomeada apresente seu relatório. Quanto
ao Documento Comex 062/08 (Do Sínodo Ocidental, solicitando que a tesouraria preste
esclarecimentos a respeito de informações indevidas transmitidas às igrejas a respeito de suas
contribuições), decide: Acolher os esclarecimentos verbais prestados pelo tesoureiro,
informando que muitas contribuições chegam à Tesouraria sem a devida identificação. Quanto
ao Documento 001/09 (Do Sínodo Ocidental, encaminhando documento do Presbitério Oeste
Paulista sobre doação de imóvel para a 1ª IPI de Santa Fé do Sul, SP), decide: Doar o imóvel
da extinta 2ª IPI de Santa Fé do Sul, CNPJ 04.147.861/0001-58, situado na Rua Dezessete,
número 328, Centro, Santa Fé do Sul, SP, para a 1ª IPI de Santa Fé do Sul, CNPJ
49.017.890/0001-33, situada na Rua Sete, número 615, Centro, Santa Fé do Sul, SP,
autorizando o presidente da Assembléia Geral a assinar o documento de doação. Quanto ao
Documento Comex 004/09 (Do Sínodo Osasco, propondo emenda ao Artigo 37, Parágrafos 3º
e 4º, da Constituição da IPI do Brasil), decide: Encaminhar a proposta à Assembléia Geral.
Quanto ao Documento Comex 014/09 (Do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando
documentos de seus presbitérios e solicitando a dissolução do referido sínodo), decide: Manter

os documentos sobre a mesa. Quanto ao Documento Comex 081/08 (Da Comissão Executiva
da Assembléia Geral, nomeando comissão especial para elaborar parecer a respeito do
levantamento de decisões do Supremo Concílio e da Assembléia Geral), decide: 1) Prorrogar o
prazo concedido para a Comissão Especial para elaboração do parecer até a próxima reunião
ordinária; 2) Determinar que, quinze dias antes da próxima reunião da Comissão Executiva, o
relatório da Comissão Especial seja apresentado para encaminhamento a todos os membros da
Comissão Executiva. Quanto ao Documento Comex 003/09 (Da Tesouraria, encaminhando
consulta sobre a continuidade da ajuda financeira ao Rev. Antônio Marcos Alves de Souza),
decide: 1) Manter a ajuda financeira ao Rev. Antônio Marcos Alves de Souza; 2) Consultar o
Sínodo Nordeste a respeito da necessidade de continuidade dessa ajuda financeira durante o
ano de 2009. Quanto ao Documento Comex 005/09 (Da Comissão Especial que examinou a
proposta de Estatuto da Coordenadoria Nacional da Umpi), decide: Aprovar o Estatuto da
Coordenadoria Nacional da Umpi nos seguintes termos: “COORDENADORIA NACIONAL DA
UNIÃO DE MOCIDADE PRESBITERIANA INDEPENDENTE – ESTATUTO - Capítulo I - Do
nome e seus fins - Art. 1º - A Coordenadoria Nacional da União de Mocidade Presbiteriana
Independente, doravante simplesmente denominada “CNU”, é um órgão interno da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB), com atuação em âmbito nacional, constituída por
todas as Coordenadorias Regionais (CRU´s) e Locais (CLU´s) da UMPI, com funcionamento por
tempo indeterminado e com as seguintes finalidades: I - Orientar, por meio das CRU´s e CLU´s,
o desenvolvimento integral da juventude visando à sua integração na vida e missão da IPIB, bem
como o seu preparo para o trabalho do Reino de Deus; II - Incentivar a organização de CRU´s; III
- Incentivar a juventude a participar de projetos sociais que visem à promoção humana
promovidos pela IPIB, bem como por intermédio de entidades eclesiásticas, instituições do poder
público ou particulares sem fins lucrativos; IV - Promover seminários, encontros e congressos
que visem ao despertamento da juventude para uma atuação mais efetiva na sociedade; V Promover intercâmbios e confraternizações com entidades congêneres; VI - Publicar revistas,
jornais ou outros meios de divulgação ou se utilizar de outros existentes, que auxiliem a
propaganda do evangelho e do umpismo; VII - Cooperar nas atividades previstas no artigo 3º da
Constituição da IPIB. § 1º - A CNU é ligada à Secretaria da Família da IPIB. § 2º - A CNU se fará
representar em congressos nacionais e regionais e se fará presente nas reuniões da Secretaria
da Família e na Assembléia Geral da IPIB. § 3º - Todas as CRU´s e CLU´s são membros
efetivos da Coordenadoria Nacional. § 4º - Após a sua organização, uma CRU ou CLU é
admitida automaticamente à CNU, mediante comunicado por escrito expedido pelo
representante do concílio ao qual a coordenadoria esteja vinculada. Capítulo II - Das
Assembléias e Eleições - Art. 2º - A Assembléia Geral Ordinária será realizada a cada 2 (dois)
anos, podendo ser convocada extraordinariamente, sempre que se torne necessário. Art. 3º - A

Assembléia Geral será composta por 3 (três) representantes das CRU´s devidamente
organizadas, escolhidos por suas respectivas diretorias, com direito a 1 (um) voto cada um.
Parágrafo único - Para o devido assento na Assembléia, os representantes deverão apresentar,
na sessão de abertura: a) carta de credenciamento assinada pelo coordenador regional; b) cópia
da ata da eleição do referido coordenador; e, c) cópia da ata constando a homologação de sua
eleição pelo Presbitério. Art. 4º - O quorum da Assembléia Geral é formado por 1/3 (um terço)
dos delegados desde que estejam representados 2/3 (dois terços) das CRU´s devidamente
organizadas. Art. 5º - As Assembléias serão convocadas com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias, por carta ou meio eletrônico, encaminhados aos coordenadores das CRU´s, bem como
publicação em O Estandarte, órgão oficial da IPIB. Art. 6º - As eleições far-se-ão por escrutínio
secreto e pelo sistema de registro de candidaturas. Parágrafo único - Nas Assembléias, para fins
eleitorais, a mesa será composta pela diretoria e pelo Secretário da Família ou, na sua ausência,
por um representante por ele nomeado. Art. 7º - Os candidatos à diretoria da CNU deverão ser
pessoas integradas no movimento umpista, membros da IPI do Brasil há pelo menos 5 (cinco)
anos, em plena comunhão e representantes de sua CRU junto à Assembléia. Art. 8º – A mesa
indicará nomes para a composição da comissão eleitoral composta por 3 (três) representantes,
que deverá ser homologada pela Assembléia, para auxiliar a Diretoria na condução do pleito. §
1º - À comissão eleitoral caberá: I - receber as inscrições de candidaturas e analisar se atendem
os requisitos legais; II - apresentar à Assembléia relatório sobre a legalidade das candidaturas; III
- auxiliar a mesa na condução dos escrutínios e na contagem dos votos. § 2º - Em caso de
impugnação de candidatura(s) pela comissão eleitoral, caberá recurso fundamentado à mesa
que decidirá de maneira definitiva. Capítulo III - Da Diretoria - Art. 9º - A Diretoria será
composta de um coordenador, um vice-coordenador, dois secretários e um tesoureiro. § 1º - A
Assembléia Geral elegerá a Diretoria até o último quadrimestre do ano em que se encerrar o
mandato vigente. § 2º - O mandato da Diretoria será de 4 (quatro) anos e terá início no primeiro
dia do ano seguinte ao de sua eleição. § 3º - Todos os componentes da Diretoria deverão ser
membros professos da IPIB, em plena comunhão, há pelo menos 5 (cinco) anos. § 4º - A
Diretoria poderá nomear assessorias e comissões para a execução do plano de trabalho. Art. 10
- Ao Coordenador compete: I - integrar a Secretaria da Família; II - representar a CNU em
qualquer evento, nacional ou internacional, ou enviar representante; III - convocar e presidir
Assembléias Gerais da CNU e as reuniões de Diretoria; IV - coordenar e presidir as reuniões
deliberativas, encontros, seminários, congressos e outras reuniões; V - acompanhar e orientar os
trabalhos das CRU´s; VI - apresentar à Secretaria da Família da IPIB, anualmente ou quando
solicitado, relatório das atividades desenvolvidas; VII - assinar com o tesoureiro o balanço geral a
ser apresentado à Secretaria da Família no final de cada ano; VIII - apresentar à Assembléia
Geral da CNU e à Secretaria da Família, no final do mandato, relatório dos trabalhos da Diretoria

realizados durante sua gestão; IX - convocar reuniões extraordinárias da Assembléia com prazo
mínimo de 30 (trinta) dias. X - cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto. Art.11 - Ao vicecoordenador compete: I -auxiliar o coordenador no exercício de suas funções; II - substituir o
coordenador em seus impedimentos. Art. 12 - Aos Secretários competem: I - elaborar as atas
das reuniões da Diretoria e da Assembléia da CNU; II - atender ao expediente da Secretaria; III responder, em nome da CNU, todas as correspondências recebidas; IV - arquivar documentos e
correspondências expedidas e recebidas; V - receber e consolidar os relatórios anuais de
atividades e estatísticos das CRU´s da UMPI. Art. 13 - Ao Tesoureiro compete: I - receber e
administrar a verba dotada pela Assembléia Geral da IPIB, bem como as ofertas e contribuições
voluntárias ou demais valores arrecadados; II - escriturar os livros da tesouraria; III - pagar as
despesas autorizadas pela Diretoria; IV - apresentar relatório à Diretoria e à Secretaria da
Família, anualmente ou sempre que for solicitado e, no final do mandato, à Assembléia e à
Secretaria da Família. Capítulo IV - Disposições Gerais - Art. 14 - A CNU será responsável
pelo patrimônio disponibilizado pela IPIB para a consecução de suas atividades. Parágrafo único
- No caso de dissolução da CNU, os bens serão entregues à IPIB que decidirá a sua destinação.
Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria da CNU, ouvida a Secretaria da
Família. Art. 16 – Nenhuma emenda ou reforma será efetuada neste Estatuto senão por 2/3 (dois
terços) dos membros presentes em reunião extraordinária da Assembléia. Art. 17 - Todo e
qualquer assunto de difícil solução ou que envolva responsabilidade moral ou material da Igreja
deverá ser submetido à apreciação e aprovação da Secretaria da Família que, se for o caso, o
submeterá à Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPIB. Art. 18 - O presente Estatuto,
uma vez aprovado pela Assembléia Geral da CNU, será enviado à Secretaria da Família, que o
submeterá à apreciação da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPIB. Parágrafo único –
Uma vez homologado pelas instâncias descritas no caput, o presente estatuto entrará em vigor a
partir da publicação em O Estandarte, órgão oficial da IPIB.” Quanto ao Documento Comex
015/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando nome para integrar a Assessoria de
Estatística), decide: Nomear o Presb. Alexandre do Vale Bom para integrar a Assessoria de
Estatística auxiliando o Rev. Josué Pinto. Quanto ao Documento Comex 017/09 (Da Diretoria
da Assembléia Geral, encaminhando consulta a respeito de admissão de ministro pelo
Presbitério de Mato Grosso), decide: Encaminhar documento ao Presbitério de Mato Grosso,
com cópia ao Sínodo Brasil Central, solicitando esclarecimento a respeito da decisão tomada
pelo Presbitério. Quanto ao Documento Comex 019/09 (Do Ministério da Missão,
encaminhando Projeto de Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos), decide:
Encaminhar o Projeto de Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos à Comissão de
Papéis e Consultas para apresentação de relatório na próxima reunião da Comissão Executiva.
Quanto ao Documento Comex 020/09 (Do Ministério da Missão, encaminhando Projeto de

Regimento Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos), decide: Encaminhar o Projeto de
Regimento Internado da Coordenadoria Nacional de Adultos à Comissão de Papéis e Consultas
para apresentação de relatório na próxima reunião da Comissão Executiva. Quanto ao
Documento Comex 021/09 (Do Ministério da Missão, encaminhando proposta de nomes para a
Coordenadoria Nacional de Crianças), decide: Nomear Daniela e Rev. Marcus Albert Egi Welte,
do Presbitério Araraquarense, para a Coordenadoria Nacional de Crianças, tendo como
assessores: Áquila Knoube Moreira (1ª IPI de São José do Rio Preto), Eleni Gerônimo (5ª IPI do
Rio de Janeiro), Cláudia Cássia e Paulo Augusto Barreto Júnior (1ª IPI de Poços de Caldas,
MG). Quanto ao relatório da Tesouraria, decide: Tomar conhecimento. AUTORIZAÇÃO
PARA RETIRAR-SE: Às 13h05, o Rev. Ézio e, às 16h05, o Rev. Mário Ademar Fava foram
autorizados a se retirarem. APROVAÇÃO DA ATA: Ata lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A
reunião foi encerrada às 18h30, com oração pelo Presb. Odair Martins e bênção apostólica pelo
Rev. Paulo. Para constar, nós, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, e Presb. Assuero
Guerra de Moura, 2º secretário, lavramos a presente ata que, depois de lida e aprovada, será
assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.
Rev. Assir Pereira
Rev. Paulo de Melo Cintra Damião
Rev. Ézio Martins de Lima
Presb. Assuero Guerra de Moura

ATA DA 12ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 19 de junho de 2009, com início às 9h20, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Presb. Assuero Guerra de Moura. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA:

DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Presb. Eleni Rodrigues Mender

Rangel, 2ª vice-presidente; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos; Sínodo Brasil Central:
Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Ismael Salles Devidé; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte
Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho: Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva;
Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva;
Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Rafael Lemos Viana; Sínodo São Paulo: Rev. Valdomiro Pires de
Oliveira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. João Batista de Souza; Sínodo Sul de São Paulo:
Rev. Ezequias Pires de Camargo; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Moacir Enos Rosa.
AUSENTES: Da Diretoria: Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ézio Martins de Lima. Da
representação sinodal: Sínodo Setentrional. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara
abertos os trabalhos da 12ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário
geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário
geral; Presb. Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev.
Filippo Blancato, da Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Ione Rodrigues Martins,
coordenadora Nacional de Adultos; Presb. Odair Martins, assessor da Coordenadoria Nacional
de Adultos; Fabrício Andrade Guilherme, secretário do Portal da IPI do Brasil; Rev. Clóvis Hilário
de Moura Júnior, do Presbitério Paranaense. DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Ablandino
Saturnino de Souza, constando de: oração pelo Rev. Eliseu Fonda da Silva; cântico do hino
“Preciosa Graça de Jesus”, do hinário Cantai Todos os Povos; leitura de João 1.14; meditação;
cântico do hino “Maravilhosa Graça”, do hinário Cantai Todos os Povos; e Oração do Senhor.
HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h00 às 13h00; das
14h00 até o encerramento da agenda. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex 022/09 – Do
Sínodo Oeste Paulista, de 22/3/2009, encaminhando consulta sobre bases bíblicas e históricas
para suspensão de participação na santa ceia de membro sob disciplina. Comex 023/09 – Do
Sínodo Oeste Paulista, de 22/3/2009, propondo a criação de banco de dados com nomes de
palestrantes de referência. Comex 024/09 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 22/3/2009,
encaminhando Estatuto do Sínodo para homologação. Comex 025/09 – Do Sínodo Oeste

Paulista, de 22/3/2009, encaminhando solicitação de bolsa de estudos para o Rev. Luís César
Alves Espinhosa. Comex 026/09 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 22/3/2009, encaminhando
solicitação de bolsa de estudos para o Rev. Samuel Levy Trindade Júnior. Comex 027/09 – Do
Sínodo Setentrional, de 24/3/2009, encaminhando documento para a Assembléia Geral da IPI do
Brasil, solicitando que imóveis do Seminário de Fortaleza sejam doados ao Presbitério do Ceará.
Comex 028/09 – Do Sínodo Ocidental, de 7/4/2009, encaminhando propostas para o Curso de
Educação Continuada de Ministros. Comex 029/09 – Do Sínodo Ocidental, de 7/4/2009,
solicitando autorização para encerramento de Livro de Atas e autorização para adotar editoração
eletrônica de suas atas. Comex 030/09 – Do Ministério da Missão, de 14/5/2009, indicando
relatores para a Coordenadoria Nacional de Adolescentes. Comex 031/09 – De Léo
Montanheiro, de 19/5/2009, encaminhando recurso extraordinário.

Comex 032/09 – Do Sínodo

Nordeste, de 22/5/2009, encaminhando parecer do Presbitério Bahia sobre auxílio ao Rev.
Antônio Marcos Alves de Souza. Comex 033/09 – Do Sínodo Meridional, de 27/5/2009,
encaminhado pedido de bolsa de estudos para a Reva. Cleusa Caldeira. Comex 034/09 – Do
Sínodo Meridional, de 29/5/2009, encaminhando relatório sobre a Campanha SOS Santa
Catarina. Comex 035/09 – Do Sínodo Sul de São Paulo, de 29/5/2009, encaminhando decisão
do Presbitério de Votorantim de processo contra ministro, acompanhado de outros documentos.
Comex 036/09 – Do Sínodo das Minas Gerais, de 4/6/2009, encaminhando documentos sobre
reciclagem de curso de teologia de Israel Henrique Daciolo e Luiz Antônio de Paula Caix eta.
Comex 037/09 – Da Comissão Especial encarregada de estudar a questão dos direitos de
pessoas que estão no exercício de sua vocação religiosa, de 4/6/2009, encaminhando relatório.
Comex 038/09 – Da Comissão Especial de Exame das Decisões do Supremo Concílio, de
4/6/2009, encaminhando relatório. Comex 039/09 – Da Comissão de Papéis e Consultas da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, de 4/6/2009, encaminhando parecer sobre Projeto de
Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos. Comex 040/09 – Da Comissão de
Papéis e Consultas da Comissão Executiva da Assembléia Geral, de 4/6/2009, encaminhando
parecer sobre Projeto de Regimento Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos. Comex
041/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 4/6/2009, encaminhando proposta de alterações
no Código Eleitoral da IPI do Brasil. Comex 042/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de
4/6/2009, encaminhando proposta de alterações no Padrão de Estatuto da IPI do Brasil,
acompanhado de documento da Assessoria Jurídica da IPI do Brasil. Comex 043/09 – Da
Diretoria da Assembléia Geral, de 4/6/2009, encaminhando proposta de alterações no Estatuto
da IPI do Brasil. Comex 044/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 4/6/2009, encaminhando
proposta de regulamentação do Artigo 111, Inciso XI, da Constituição da IPI do Brasil. Comex
045/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 4/6/2009, encaminhando proposta de
regulamentação do Artigo 112, da Constituição da IPI do Brasil. Comex 046/09 – Da Comissão

Especial para preparar proposta de regulamentação de transferência de igreja, de 4/6/2009,
encaminhando relatório. Comex 047/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 4/6/2009,
encaminhando proposta de alteração nos Artigos 80 e 128 da Constituição da IPI do Brasil.
Comex 048/07 – Da Secretaria Geral da IPI do Brasil, de 8/6/2009, encaminhando relatório da
CESE referente ao ano de 2008, com informação de eleição da sua nova Diretoria para o
próximo triênio. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 035/09 (Do Sínodo Sul de São
Paulo, encaminhando decisão do Presbitério de Votorantim de processo contra ministro),
decide: 1) Tomar conhecimento de que o Presbitério de Votorantim cumpriu a determinação da
Comissão Executiva da Assembléia Geral; 2) Encaminhar relatório à Assembléia Geral a
respeito do assunto. Quanto ao Documento Comex 014/09 (Do Sínodo Sul de São Paulo,
encaminhando documentos de seus presbitérios, solicitando a dissolução do referido sínodo),
decide: Encaminhar os documentos à Assembléia Geral da IPI do Brasil. Quanto ao
Documento Comex 022/09 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando consulta sobre bases
bíblicas e históricas para suspensão de participação na santa ceia de membro sob disciplina),
considerando que assunto é complexo, pertinente e merece ser analisado de maneira mais
ampla, a partir de uma pesquisa mais aprofundada (Art. 11 – II – Código Disciplinar), decide:
Encaminhar a consulta à Assembléia Geral da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex
024/09 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando Estatuto do Sínodo para homologação),
decide: Aprovar o Estatuto do Sínodo Oeste Paulista nos seguintes termos: “ESTATUTO DO
SÍNODO OESTE PAULISTA DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL CAPÍTULO I - DA NATUREZA, SEDE E FINS - Artigo 1º: O Sínodo Oeste Paulista da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, adiante chamado simplesmente “Sínodo”, é uma
instituição religiosa cristã de tradição reformada de princípios presbiterianos de doutrina e
governo, sem fins lucrativos, constituída de uma assembléia de ministros e presbíteros
representantes de cada Presbitério sob a sua jurisdição, organizado e mantido de acordo com as
disposições constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 2º: O
Sínodo foi organizado em Assis, SP, no dia 05 de novembro de 1988, sob a decisão do Supremo
Concilio de Vargem Grande Paulista no dia 19 de fevereiro de 1991, na 1ª IPI de Assis - SP, de
tempo e duração indeterminados, tem a sua sede e foro na Av. Nove de Julho, 499, Sala 2,
Bairro - Centro, CEP 19.800-011, cidade de Assis, Estado de São Paulo, e incorpora-se para
poder juridicamente adquirir, possuir, onerar, alienar e administrar o seu patrimônio e, neste
caráter civil, reger-se-á pelo presente estatuto, observando-se os dispositivos da Constituição da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, daqui para frente designada apenas como “IPIB”.
Artigo 3º: O Sínodo tem como principais atribuições: I) organizar, disciplinar, transferir, fundir e
dissolver Presbitérios; II) aprovar os relatórios e examinar as atas e atos dos Presbitérios,
verificando se foi observada a Constituição da IPIB; III) atender a consultas, representações,

referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios; IV) fazer cumprir as suas próprias
decisões e as da Assembléia Geral da IPIB, bem como velar para que seja prestigiada a
autoridade dos concílios inferiores; V) concertar planos para o interesse geral do trabalho em
sua jurisdição, instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral; VI) nomear
ministros, com anuência de seus Presbitérios, bem como Presbíteros, para o desempenho de
diferentes funções; VII) nomear comissões especiais para execução de seus

planos; VIII)

superintender as atividades leigas na sua jurisdição; IX) propor à Assembléia Geral, medidas
que julgue vantajosas para toda a Igreja: X) acolher e encaminhar como seus representantes
junto à Assembléia Geral da IPIB os ministros e presbíteros eleitos em seus respectivos
Presbitérios; XI) eleger o representante e seus suplentes junto à Comissão Executiv a da
Assembléia Geral da IPIB, dentre os ministros e presbíteros titulares, que representam seus
Presbitérios naquele concílio. - CAPÍTULO II - DOS MEMBROS - Artigo 4º- São membros do
Sínodo os Presbitérios a ele jurisdicionados, representados por quatro ministros e quatro
presbíteros. Artigo 5º - A exclusão de membros se dá em razão de: I – transferência de
Presbitério para outro Sínodo da IPIB; II – dissolução mediante decisão da Assembléia Geral da
IPIB. Artigo 6º - São direitos dos membros: I eleger dentre seus ministros e presbíteros
representantes a diretoria do Sínodo; II – por meio de seus ministros e presbíteros
representantes, participar de comissões e assessorias, nomeadas para auxiliar o concílio, bem
como da sua comissão Executiva. Artigo 7º - São deveres dos membros: I – cumprir as decisões
do Sínodo, bem como as decisões tomadas pela Assembléia Geral da IPIB; II cumprir o presente
Estatuto e demais normas e decisões da IPIB. - CAPITULO III - DO PATRIMÔNIO - Artigo 8º:
Formam o patrimônio do Sínodo os bens móveis e imóveis que possui ou venha a possuir por
doação, legado, aquisição ou qualquer outro meio justo e legal. Parágrafo Único: A aquisição,
oneração e alienação de imóveis só poderão ser aprovadas por dois terços de seus
representantes em reunião extraordinária. Artigo 9º: O Sínodo mantém-se com as contribuições
dos Presbitérios a ele jurisdicionados, com ofertas, doações, legados, títulos, apólice,
rendimentos financeiros e com os rendimentos do seu patrimônio, ou qualquer outro meio legal .
Artigo 10: Todos os bens e rendimentos do Sínodo serão aplicados integralmente na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos descritos no artigo 3º deste Estatuto. - CAPÍTULO
IV - DAS REUNIÕES - Artigo 11: A representação de cada Presbitério será constituída de quatro
ministros e de quatro presbíteros eleitos dentre seus membros. Parágrafo Único - Os
representantes exibirão credencial assinada pelo presidente ou secretário executivo do
respectivo Presbitério. Artigo 12: O “quorum” do Sínodo é formado por um terço dos ministros e
um terço dos presbíteros, desde que estejam representados dois terços dos Presbitérios. Artigo
13: O Sínodo reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por ano. Artigo 14: O Sínodo
reúne-se extraordinariamente: I) quando o próprio Sínodo o determinar; II) quando qualquer

emergência o exigir, sendo convocado por iniciativa do presidente ou a requerimento subscrito
por seus representantes, em número exigido para o “quorum”.

§ 1º - Nas reuniões

extraordinárias, o Sínodo será dirigido pela mesma diretoria e será composto dos mesmos
representantes da reunião anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí -los. § 2º - As
reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem convocadas. Artigo 15: As
convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de quinze dias. Artigo 16:
As despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas reuniões serão
custeadas pelo Presbitério que representarem. - CAPÍTULO V - DA DIRETORIA - Artigo 17: A
diretoria do Sínodo compõe-se de Presidente, Vice-Presidente e dois Secretários, todos eleitos
por escrutínio secreto, dentre os seus membros, logo após a abertura do Concílio, e de
Secretário Executivo e Tesoureiro, eleitos no decorrer da reunião, para um mandato de dois
anos. Parágrafo Único: Quando um ministro ou presbítero, eleito para um dos cargos da
Diretoria, deixar de ser representante de seu Presbitério, perderá o mandato, exceto para a
sessão de abertura, ou, caso seja eleito secretário executivo ou tesoureiro, terá assento no
concílio, mas sem direito a voto. Artigo 18 – No caso de impedimento do presidente, ou do vicepresidente, o secretário executivo poderá substituí-los e, no caso de impedimento permanente,
proceder-se-á imediatamente a nova eleição para preenchimento dos cargos. Artigo 19: O
presidente tem autoridade para a manutenção da ordem nas reuniões, bem como para convocar
ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. Parágrafo Único: O
presidente, no exercício da sua função, não poderá tomar parte nas discussões, e só tem voto
de qualidade, que é obrigatório. Artigo 20: Compete ao presidente: I - Convocar as reuniões do
Sínodo e, quando necessárias, adiá-las; II - presidir as reuniões e fazer com que o regimento
Interno e a Constituição da IPIB sejam observados; III – representar o Sínodo ativa, passiva,
judicial e extrajudicialmente. IV – Assinar a movimentação financeira sempre em conjunto com o
Tesoureiro. Artigo 21: Compete ao vice-presidente substituir o presidente nos seus
impedimentos. Artigo 22: Compete ao primeiro secretário elaborar as atas das reuniões do
Sínodo conforme regras estabelecidas pela Assembléia Geral da IPIB e, depois de aprovadas
entregá-las ao secretário executivo, para as providencias cabíveis. Artigo 23: Compete ao
segundo secretário, além de substituir o primeiro secretário, fazer a verificação de presença dos
representes dos Presbitérios nas reuniões, ler os documentos que forem apresentados, guardálos em boa ordem e transcrever nos livros de atas dos Presbitérios o parecer da comissão
examinadora dos referidos livros, parecer esse que será assinado pelo presidente. Artigo 24:
Compete ao Secretário Executivo: I - transcrever as atas das reuniões em livro próprio, enviando
um resumo das atas para publicação no órgão oficial da igreja; II - organizar e manter o arquivo
do Sínodo, que conterá um registro de todos os presbitérios sob sua jurisdição, os relatórios de
suas várias comissões e sua estatística geral; III - Cuidar da correspondência do Sínodo; IV –

substituir o presidente e o vice-presidente nos termos do artigo 18. Artigo 25: Compete ao
Tesoureiro: I arrecadar e contabilizar todos os valores devidos ao Sínodo: II - efetuar os
pagamentos das despesas regulares e autorizados pela Comissão Executiva; III – manter a
escrituração em livro revestido das formalidades legais que assegurem a respectiva exatidão; IV
– apresentar relatórios financeiros à Comissão Executiva e ao Sínodo quando de sua reunião
ordinária; V – assinar a movimentação financeira sempre em conjunto com o presidente ou com
o vice-presidente. Parágrafo Único: - A abertura de contas bancárias, que será sempre em nome
do Sínodo, as aplicações em instituições financeiras e os levantamentos de empréstimos
somente serão feitos com autorização da Comissão Executiva. Artigo 26 – No exercício de suas
funções administrativas nenhum membro da Diretoria do Sínodo será remunerado nem fará jus a
qualquer parcela do seu patrimônio ou suas receitas. - CAPÍTULO VI - DA ADMINISTRAÇÃO Artigo 27 - O Sínodo, entre suas reuniões, será representado por uma Comissão Executiva
constituída de sua diretoria. Artigo 28 – São atribuições da Comissão Executiva: I – velar pela fiel
observância e execução das deliberações do Sínodo, bem como da Assembléia Geral da IPIB; II
– decidir sobre questões de caráter urgente, ad referendum do Sínodo em sua reunião
subseqüente; III – sem caráter de censura, comunicar aos Presbitérios falhas que porventura
venham a ocorrer em suas atividades; IV – encaminhar suas atas para aprovação pelo Sínodo;
V – administrar o Sínodo como organização religiosa sem fins lucrativos. Parágrafo 1º - A
Comissão Executiva poderá nomear comissões e assessorias para o desenvolvimento de suas
atividades, mas não poderá legislar nem revogar resoluções do Sínodo. Parágrafo 2º - A
Comissão Executiva não poderá se reunir sem a presença mínima de três de seus membros.
Parágrafo 3º - Os atos e decisões da Comissão Executiva serão registrados em livro próprio de
atas o qual será examinado na reunião ordinária do Sínodo. - CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES
GERAIS - Artigo 29: Os membros do Sínodo e seus administradores não respondem com seus
bens individuais, solidária ou subsidiariamente pelas obrigações que, em nome dele, forem
contraídas. Artigo 30: O Sínodo pode ser dissolvido mediante decisão da Assembléia Geral da
IPIB, por medida administrativa ou sentença disciplinar. Parágrafo Único: A Assembléia Geral da
IPIB providenciará as medidas necessárias para a liquidação e extinção de sua personalidade
jurídica e os bens, porventura existentes, depois de pagas as dívidas, pertencerão à IPIB. Artigo
31: O presente estatuto poderá ser reformado em qualquer tempo, em reunião extraordinária do
Sínodo, mediante a aprovação de dois terços dos representes dos Presbitérios presentes,
observadas as disposições da Constituição da IPIB. Artigo 32 - Os casos omissos no presente
Estatuto serão solucionados de acordo com a Constituição da IPIB. Artigo 33: O presente
estatuto entrará em vigor após a sua aprovação pelo Sínodo e homologação pela Assembléia
Geral da IPIB e registro no competente Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas .”
Quanto ao Documento Comex 027/09 (Do Sínodo Setentrional, encaminhando documento

para a Assembléia Geral da IPI do Brasil, solicitando que imóveis do Seminário de Fortaleza
sejam doados ao Presbitério do Ceará), decide: Não autorizar a doação de imóveis do
Seminário de Fortaleza ao Presbitério do Ceará, tendo em vista que eles pertencem à Fundação
Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento Comex 031/09 (De Léo Montanheiro,
encaminhando recurso extraordinário), decide: 1) Não receber o documento por vício de
encaminhamento; 2) Informar ao interessado que o recurso extraordinário deve ser
encaminhado, primeiramente, ao Sínodo ao qual está jurisdicionado o presbitério ao qual
pertence a sua igreja. Quanto ao Documento Comex 036/09 (Do Sínodo das Minas Gerais,
encaminhando documentos sobre reciclagem de curso de teologia de Israel Henrique Daciolo e
Luiz Antônio de Paula Caixeta), decide: Autorizar Israel Henrique Daciolo e Luiz Antônio de
Paula Caixeta a fazerem o curso de reciclagem teológica tendo em vista que já haviam iniciado o
curso de teologia antes da adoção da regulamentação da reciclagem teológica que está em
vigor. Quanto ao Documento Comex 039/09 (Da Comissão de Papéis e Consultas da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, encaminhando parecer sobre Projeto de Código
Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos), decide: Aprovar o Código Eleitoral da
Coordenadoria Nacional de Adultos nos seguintes termos: “CÓDIGO ELEITORAL DA
COORDENADORIA NACIONAL DE ADULTOS - CAPÍTULO I - DA CANDIDATURA - Art. 1º Para cumprir as funções previstas pela Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil e do Estatuto da Coordenadoria Nacional de Adultos (Art. 9 e 10), facultar-se-á que os
coordenadores regionais e locais da Igreja, em pleno gozo dos direitos de seu ofício, se
candidatem a ocupar os cargos da diretoria da Coordenadoria Nacional de Adultos. Art. 2º Todas as candidaturas devem ser registradas até quatro meses antes da realização do pleito,
com apoio expresso do Presbitério ao qual o candidato ou sua igreja estiver jurisdicionado. § 1º O apoio imprescindível do Presbitério coloca o candidato como um dos seus representantes à
reunião da Assembléia Ordinária. § 2º - Desejando obter o apoio de outros Presbitérios, os
candidatos poderão comparecer perante eles, mesmo que não façam parte do seu plenário. Art.
3º - O registro da candidatura, que deverá ser colegiada, indicará com precisão a composição do
colegiado, com nomes dos candidatos e respectivos cargos, porém os votos serão computados
por chapas. § 1º - A substituição de nomes, vencido o prazo de inscrição, em caso de
impossibilidade do candidato, será recebida pelo presidente da Comissão Eleitoral, que
examinará se a candidatura está apoiada pelo concílio legítimo (Art. 2º) e em tempo de ser
encaminhada aos Presbitérios. § 2º – No caso da candidatura não preencher o disposto no
caput, a Assembléia Extraordinária decidirá sobre a eleição do candidato substituto. Art. 4º - O
registro da candidatura deverá ser feita em livro próprio da Comissão Eleitoral, nomeada pela
Diretoria da CNA um ano antes do pleito. Parágrafo único - A Comissão Eleitoral publicará, trinta
dias após a sua nomeação, o edital competente em que disciplinará quanto à forma, prazo, local

de inscrição e normas. CAPÍTULO II - Da Promoção Eleitoral - Art. 5º - Somente após o devido
registro, poderá o colegiado usar o espaço que o órgão oficial da Igreja (“O Estandarte”) e os
outros meios de comunicação da IPI do Brasil deverão reservar para a correspondente
promoção eleitoral. Art. 6º - A promoção eleitoral, de que trata o artigo anterior, assegurará
tratamento igual a todos os candidatos, obedecendo às normas estabelecidas previamente pela
Comissão Eleitoral. Parágrafo único - O critério para autorizar ou não a publicação oficial se
cingirá à preocupação com a unidade e a paz da igreja, ouvida a Comissão Eleitoral. Art. 7º Visando subsidiar as chapas concorrentes em sua promoção eleitoral, a previsão orçamentária
para o exercício em que acontecer o respectivo processo deverá contemplar verba específica,
obrigatoriamente, cuja quantia será fixada pela Diretoria da CNA. § 1° – Esta verba será liberada
somente no dia imediatamente posterior ao encerramento das inscrições e será dividida em
partes iguais entre as chapas inscritas. § 2° - As chapas, sob pena de impugnação de
candidatura, deverão registrar todo o movimento financeiro de campanha em livro caixa e
apresentá-lo à Comissão Eleitoral, até 30 dias após a data da eleição. § 3° - A Comissão
Eleitoral julgará as respectivas prestações de contas, prestando relatório detalhado à Assembléia
Geral, contendo, de maneira clara e inequívoca, o valor de entradas e saídas registrado nas
contas de cada chapa. § 4° – O saldo porventura existente deverá ser entregue à Tesouraria da
IPI do Brasil. Art. 8º - Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso à Diretoria da CNA.
CAPÍTULO III - Da Votação - Art. 9º - A votação se dará nos Presbitérios e obedecerá ao
seguinte critério: I - A reunião será extraordinária, convocada para o mesmo dia e hora (horário
de Brasília) determinados pela Comissão Eleitoral em todos os Presbitérios, até 120 dias antes
da realização da reunião da CNA, na qual se dará a posse dos eleitos; II - O voto será secreto e
poderá ser dado a todo colegiado da chapa. IΙΙ - As cédulas terão modelo preparado pela
Comissão Eleitoral e encaminhado aos Presbitérios juntamente com a folha de apuração e
normas a serem observadas. § 1º - Quando uma cédula apontar dois tipos de votos, será
considerada nula. § 2º - Quando não aparecer voto para uma chapa, a votação será computado
como voto em branco. CAPÍTULO IV - Da Apuração dos Votos - Art. 10 – A apuração será feita
pela Diretoria do Presbitério. Art. 11 – De cada presbitério será computado apenas um voto, que
será registrado na folha de votação oficial, encaminhada pela Comissão Eleitoral. § 1° - O
processo de votação e a apuração dos votos deverão ser feitos de forma clara e inequívoca
possibilitando recontagem de votos, revisões ou recursos. § 2° - Somente se admitirão recursos
manifestados no prazo de trinta dias após a proclamação dos eleitos, sob pena de preclusão.
Art. 12 – Além das impugnações habituais, também serão impugnados os votos dados a
colegiados que não registraram suas candidaturas. Art. 13 - O resultado da apuração no
Presbitério será de imediato enviado à Comissão Eleitoral que fará a contagem final. Art. 14 –
Será eleita a chapa que obtiver a maioria simples dos votos dos presbitérios. CAPÍTULO V - Da

Proclamação e da Posse dos Eleitos - Art. 15 - A proclamação dos eleitos será feita pela
Comissão Eleitoral, publicando-se o resultado no órgão oficial da IPI do Brasil (“O Estandarte”),
na edição imediatamente posterior à eleição, informando o resultado por presbitério e
encaminhando-o à Assembléia Geral para a devida posse. Parágrafo único - O Secretário Geral
expedirá correspondência aos presidentes de presbitério informando o resultado da eleição. Art.
16 - Após a proclamação, a transição será feita entre as Diretorias que terão acesso a toda
documentação, informações e demais assuntos relacionados à vida da Coordenadoria Nacional
de Adultos. Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pela Assembléia Geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 18 – Ficam revogadas todas as disposições
anteriores.” Quanto ao Documento Comex 040/09 (Da Comissão de Papéis e Consultas da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, encaminhando parecer sobre Projeto de Regimento
Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos), decide: Aprovar o Regimento Interno da
Coordenadoria Nacional de Adultos nos seguintes termos: “REGIMENTO INTERNO DA
COORDENADORIA NACIONAL DE ADULTOS DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE
DO BRASIL - Capítulo I - DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO - Art. 1º No dia e hora marcados,
reunir-se-á a Coordenadoria Nacional de Adultos, em lugar de antemão designado, sob a direção
dos coordenadores nacionais e seus assessores. Art. 2º - Os coordenadores nacionais
chamarão à ordem os membros das Coordenadorias Regionais e Locais e convidarão o
secretário a fazer a chamada. Verificado o quorum, declararão abertos os trabalhos, passandose ao culto público, no qual, depois de proferir a mensagem, o Secretário da Família dará posse
à Diretoria Eleita, conforme estabelecido no Código Eleitoral. Art. 3º - Empossados os
Coordenadores Nacionais, nomearão um secretário, um tesoureiro e a Comissão de Exercícios
Devocionais que, de preferência, deverá ser integrada pelo coordenador local da igreja
hospedeira e o Secretário da Família da IPI do Brasil. Capítulo II - DA DIRETORIA - Art. 4º - A
Diretoria será constituída por 2 (dois) coordenadores, sendo um homem e uma mulher, e seis
assessores. Art. 5º - O quorum da Diretoria será de 2 (dois) coordenadores e 3 (três)
assessores. Capítulo III - DOS COORDENADORES - Art. 6º - Compete aos Coordenadores: I Convocar a reunião ordinária e as reuniões extraordinárias nas circunstâncias previstas pelos
Art. 9º e 10º do Estatuto da Coordenadoria Nacional de Adultos; II - Presidir as reuniões e fazer
observar o Regimento Interno; III - Conceder a palavra, chamar à ordem os oradores que
divagarem ou se entregarem a reflexões pessoais na discussão das matérias e impor silêncio
aos que se recusarem obedecer; IV - Encaminhar à Secretaria da Família todos os assuntos
deliberados; V - Observar cuidadosamente a ordem do dia; VI - Terminadas as considerações
sobre qualquer assunto, submeter a proposta à votação e proclamar o resultado; VII - Anunciar
os nomes dos oradores, impedindo-os de se interromperem uns aos outros, proibindo os apartes
quando inconvenientes ou demasiadamente prolongados, e exigir que se dirijam sempre aos

coordenadores; VIII - Nomear comissões, exceção feita aos casos em que o plenário decidir o
contrário; IX - Vigiar para que os membros não se retirem, sem licença, da reunião; X Suspender a reunião todas as vezes que a circunstâncias o exigirem; XI – As observações nos
livros de Atas da Coordenadoria Nacional, Regionais e local deverão ser assinaladas e
assinadas por seus respectivos Secretários da Família. Capítulo V - DO SECRETÁRIO - Art. 7 –
Compete ao secretário: I – Redigir, por processo eletrônico, as atas das reuniões, inserindo
nelas todas as propostas aprovadas em plenário, pareceres e relatórios; II – Encaminhar o livro
de atas para aprovação pela Secretaria da Família; III - Organizar e manter os arquivos da
Coordenadoria Nacional de Adultos; IV - Ler a ata da reunião anterior a fim de ser devidamente
aprovada; V - Levantar o nome completo dos membros presentes à reunião, logo depois da
abertura e verificação de presença, no início dos trabalhos; VI - Ler todos os documentos que
forem encaminhados à Diretoria; Capítulo VI - DO TESOUREIRO - Art. 8 - Compete ao
Tesoureiro: I - Administrar as contas bancárias e finanças da Coordenadoria, mantendo em
ordem todos os registros bem como os documentos comprobatórios e livros; II - Realizar as
movimentações financeiras em conjunto com os coordenadores; III - Apresentar relatórios
financeiros trimestrais à Diretoria. Capítulo VΙΙ - DAS PROPOSTAS - Art. 9 - Toda proposta
deverá ser feita por escrito, em forma de resolução, e deverá contar com pelo menos uma
assinatura de apoio, além da assinatura do proponente. Art. 10 - O proponente, depois de
apresentada a sua proposta, terá prioridade da palavra, dispondo de até 10 minutos para
fundamentá-la. Art. 11 - O proponente tem liberdade de retirar a sua proposta com o
consentimento da pessoa que o apoiou; se, porém, já houver entrado em discussão, somente
poderá fazê-lo com o consentimento do plenário. Art. 12 - Quando uma proposta contiver mais
de um artigo, as suas diversas partes

poderão ser discutidas e votadas separadamente, a

juízo do plenário. Art. 13 - Quando uma proposta ou qualquer matéria estiver em discussão, não
se poderá tratar de outro assunto, a não ser que suba alguma proposta e seja devidamente
aprovada: I - para ser suspensa a sessão; II - para que fique sobre a mesa, ou seja, adiada por
um tempo determinado; III - para ser emendada ou remetida a uma comissão; Parágrafo único Estas propostas terão precedência na ordem em que são mencionadas. Art. 14 - Nenhuma
proposta deverá ser votada sem que seja colocada em discussão. Art. 15 - As emendas serão
sempre decididas antes da proposta original. Pode-se propor uma emenda a outra emenda,
porém duas emendas diversas não devem ser admitidas ao mesmo tempo na discussão, quer
sejam como um substitutivo à questão inteira, quer sejam modificação de alguma de suas
partes. Art. 16 - Uma proposta pode ser substituída por outra quando o substitutivo compreender
toda a matéria da proposta original, e isto se fará pela eliminação desta e adoção daquela. Art.
17 - Uma questão não será considerada novamente na mesma reunião em que foi votada senão
pelo consentimento de um terço dos membros presentes e somente se a proposta de

reconsideração for feita por uma pessoa que votou com a maioria. Art. 18 – Sendo proposto o
encerramento de uma discussão, os coordenadores colocarão a votos o seu encerramento, sem
debates; se o encerramento for aprovado, passar-se-á à votação final da questão; caso
contrário, a discussão terá continuidade. Art. 19 - Quando se tratar de votação de uma matéria
em discussão, todos terão de dar o seu voto, salvo dispensa do plenário. Os que se
conservarem silenciosos serão contados como votando com a maioria. Art. 20 - No caso de
votação nominal, deverão ser registrados nas atas os nomes dos que votaram pró ou contra a
questão. Capítulo VΙΙΙ - DOS ORADORES - Art. 21 - Se mais de uma pessoa se levantar ao
mesmo tempo, terá a palavra a que estiver mais distante da cadeira dos coordenadores: §1º Julgando necessário, os coordenadores determinarão ao secretário a abertura de lista de
inscrição de oradores por ordem de solicitação; § 2º - As inscrições serão encerradas por ordem
dos coordenadores. Art. 22 - Nenhum orador poderá ser interrompido, a não ser pelos
coordenadores, quando estiver fora de ordem ou com o fim de corrigir-se qualquer engano ou
má interpretação; Art. 23 - O orador deverá dirigir-se sempre aos coordenadores e não a
qualquer outro membro do plenário. Art. 24 - A nenhum orador é permitido falar sentado, salvo
casos especiais e os coordenadores; e, se alguém tomar a palavra sem licenç a, será advertido
pelos coordenadores. Art. 25- A nenhum orador, salvo permissão especial dos coordenadores,
será permitido falar por mais de 2 (duas) vezes sobre a mesma matéria, limitando-se o seu
tempo a 5 (cinco) minutos para a primeira e 3 (três) minutos para a segunda. Art. 26 - A nenhum
orador é permitido entregar-se a referências, reflexões e questões pessoais que não interessem
a coordenadorias; se, no calor da discussão, o orador se exceder, os coordenadores chamá-loão à ordem. Se algum orador julgar-se agravado por uma decisão dos coordenadores, poderá
apelar para a Secretaria da Família. Art. 27 - Ninguém poderá retirar-se do recinto das sessões
sem permissão dos coordenadores e, caso alguém tenha de se retirar temporária ou
definitivamente das sessões, só poderá fazer com o consentimento dos coordenadores, sob
pena de censura. Capítulo XI - DAS SESSÕES INTERLOCUTÓRIAS - Art. 28 - Quando houver
conveniência, poderão os coordenadores autorizar sessões interlocutórias, em que todos os
membros conversarão livremente, sem as formalidades do regimento; todavia, as deliberações
tomadas nesta ocasião deverão ser mencionadas em sessão regular. Capítulo XIII - DA ORDEM
DOS TRABALHOS - Art. 29 - Na sessão de abertura da reunião ordinária, observar-se-á a
seguinte ordem: I - Verificação do quorum; II - Determinação do horário regimental; III - Oração
por um dos coordenadores; IV - Devocional; - V - Nova verificação do quorum; VI - Posse da
nova Diretoria; VII - Oração e cântico do Hino Oficial da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. Art. 30 - Nas sessões, observar-se-á a seguinte ordem: I - Exercícios devocionais; II Verificação da presença dos membros das coordenadorias locais e regionais; III - Leitura da ata
da sessão anterior; IV - Relatórios, livros, propostas, consultas, pareceres e outros documentos;

V - Nomeação de secretário; VI - Determinação do local da próxima reunião; VII - Leitura e
aprovação da ata da sessão de encerramento da reunião; VIII – Oração e cântico do Hino Oficial
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. § 1º - Logo que a ordem especial e as matérias
por decidir estiverem encerradas, os assuntos de ordem geral poderão ser considerados. § 2º - A
nomeação de comissões e a apresentação de seus relatórios estarão sempre em ordem, a não
ser quando alguma deliberação já estiver em andamento. Capítulo XIV - DISPOSIÇÕES
GERAIS - Art. 31 - São nulas de pleno direito quaisquer disposições que, no todo ou em parte,
implícita ou expressamente, contrariarem ou ferirem a Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Art. 32 – Os casos omissos serão decididos pela Diretoria da
Coordenadoria Nacional de Adultos. Art. 33 – O presente Regimento somente poderá ser
emendado ou reformado por iniciativa da Coordenadoria Nacional de Adultos, mediante proposta
devidamente aprovada por ela e homologada pela Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Art. 34 - Ficam revogadas as disposições em contrário. Art. 35 - O
presente Regimento entrará em vigor na data de sua homologação pela Assembléia Geral da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.” Quanto ao Documento Comex 037/09 (Da
Comissão Especial encarregada de estudar a questão dos direitos de pessoas que estão no
exercício de sua vocação religiosa, encaminhando relatório), considerando que: 1) A Igreja não
pode se eximir de sua responsabilidade com aqueles que lhe prestam serviço na obra
missionária e no pastorado de igrejas locais, mesmo porque a Bíblia reconhece e determina que
a todos os que servem no trabalho são dignos de seu salário; 2) A Igreja não pode negar a sua
natureza de defensora da justiça social; portanto, não pode deixar de cumprir o seu papel a partir
de seu comportamento com aqueles que lhe servem dedicando-se à obra missionária e ao
pastorado das igrejas locais; 3) A Justiça Trabalhista, em suas decisões, já firmou jurisprudência
pacífica, deixando claro que o ministro não tem vínculo empregatício, pois nem ele é empregado
e nem a Igreja é empregadora, pois o vínculo que une o pastor à s ua igreja é de natureza
religiosa e vocacional e a subordinação é de caráter eclesiástico, e não empregatício; decide
que: 1) Sejam assegurados os seguintes direitos a pastores e missionários: a) côngrua mensal;
b) abono de final de ano no valor de uma côngrua; c) descanso semanal; d) pecúlio pastoral
depositado mensalmente; e) descanso de 30 (trinta) dias após completar um ano na atividade
pastoral ou missionária, como seu mês “sabático”; f) direito à licença-médica; g) direito à licençamaternidade; 2) A regulamentação a respeito de tais direitos será estabelecida pela Comissão
Executiva da Assembléia Geral. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa
às 12h55, com oração pelo Presb. Moacir Enos Rosa e reiniciada às 14h30, com o cântico do
hino “A beleza de Cristo”, do hinário Cantai Todos os Povos. Quanto ao Documento Comex
038/09 (Da Comissão Especial de Exame das Decisões do Supremo Concílio, encaminhando
relatório), decide:1) Comunicar à Assembléia Geral o andamento do trabalho de levantamento

das decisões do Supremo Concílio; 2) Solicitar à Assembléia Geral concessão de tempo maior
para conclusão dessa tarefa; 3) Nomear a seguinte comissão para exame das decisões e
apresentar relatório na próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral: Revs.
Paulo César de Souza (relator), Leontino Farias dos Santos, José Ilson Venâncio e Gerson
Correia de Lacerda. Quanto ao Documento Comex 045/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral,
encaminhando proposta de regulamentação do Artigo 112 da Constituição da IPI do Brasil),
considerando que: 1) A Constituição estabelece, em seu Artigo 112, que os Sínodos se reúnem
ordinariamente pelo menos uma vez por ano; 2) De acordo com a Constituição da IPI do Brasil,
os Sínodos possuem importantes atribuições dentre as quais se destacam: encaminhar
documentos à Assembléia Geral e à sua Comissão Executiva; eleger representantes junto à
Comissão Executiva da Assembléia Geral; acolher e encaminhar representantes junto à
Assembléia Geral; 3) Atualmente, não existe nenhuma regulamentação a respeito da época em
que deve ser realizada a reunião ordinária para escolha de tais representantes; decide: 1)
Estabelecer que reunião ordinária do Sínodo deverá ser realizada nos três primeiros meses do
ano; 2) Propor à Assembléia Geral que seja prorrogado o mandato das diretorias a serem eleitas
no segundo semestre de 2009 até o início do ano seguinte ao término de seu mandato. Quanto
ao Documento Comex 041/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral encaminhando proposta de
alterações no Código Eleitoral), decide: encaminhar proposta à Assembléia Geral de que o texto
do Código Eleitoral passe a ser o seguinte: “CÓDIGO ELEITORAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - Da Candidatura - Art. 1º - Para
cumprir as funções previstas pela Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
(Art. 119 da Constituição da IPIB), facultar-se-á que presbíteros e ministros da Igreja, em pleno
gozo dos direitos de seu ofício, se candidatem a ocupar os cargos da diretoria da Assem bléia
Geral. Art. 2º - Todas as candidaturas devem ser registradas até três meses antes da realização
do pleito, com apoio expresso do Presbitério ao qual o candidato ou sua igreja estiver
jurisdicionado. § 1º - O apoio imprescindível do Presbitério coloca o candidato como um dos
seus representantes à reunião da Assembléia Geral. § 2º - Desejando obter o apoio de outros
Presbitérios, os candidatos poderão comparecer perante eles, mesmo que não façam parte do
seu plenário. Art. 3º - O registro da candidatura, que deverá ser colegiada, indicará com precisão
a composição do colegiado, com nomes dos candidatos e respectivos cargos. § 1º - A
substituição de nomes, vencido o prazo de inscrição, em caso de impossibilidade do candidato,
será recebida pelo presidente da Comissão Eleitoral, que examinará se a candidatura está
apoiada pelo concílio legítimo (Art. 2º) e em tempo de ser encaminhada aos Presbitérios. § 2º –
No caso da candidatura não preencher o disposto no caput, a Assembléia Geral decidirá sobre a
eleição do candidato substituto. Art. 4º - O registro da candidatura deverá ser feita em livro
próprio da Comissão Eleitoral, nomeada pela Comissão Executiva até três meses antes do

pleito. Parágrafo único - A Comissão Eleitoral publicará, trinta dias após a sua nomeação, o
edital competente em que disciplinará quanto à forma, prazo, local de inscrição e normas. CAPÍTULO II - Da Promoção Eleitoral - Art. 5º - Somente após o devido registro, poderá o
colegiado iniciar a promoção eleitoral e usar o espaço que o órgão oficial da Igreja (“O
Estandarte”) e os outros meios de comunicação da IPI do Brasil deverão reservar para isso. Art.
6º - A promoção eleitoral, de que trata o artigo anterior, assegurará tratamento igual a todos os
candidatos, obedecendo as normas estabelecidas previamente pela Comissão Eleitoral.
Parágrafo único - O critério para autorizar ou não a publicação oficial se cingirá à preocupação
com a unidade e a paz da Igreja, ouvida a Comissão Eleitoral. Art. 7º - Visando subsidiar as
chapas concorrentes em sua promoção eleitoral, a previsão orçamentária para o exercício em
que acontecer o respectivo processo deverá contemplar verba específica, obrigatoriamente, cuja
quantia será fixada pela Comissão Executiva da Assembléia Geral. § 1° – Esta verba só poderá
ser liberada a partir do dia imediatamente posterior ao encerramento das inscrições, e será
dividida em partes iguais entre as chapas inscritas. § 2° - As chapas, sob pena de impugnação
de candidatura, deverão registrar todo o movimento financeiro de campanha, em livro caixa, e
apresentá-lo à Comissão Eleitoral, até 30 dias após a data da eleição. § 3° - A Comissão
Eleitoral julgará as respectivas prestações de contas, prestando relatório detalhado à Assembléia
Geral, contendo, de maneira clara e inequívoca, o valor de entradas e saídas registrado nas
contas de cada chapa. § 4° – O saldo porventura existente deverá ser entregue à Tesouraria da
IPI do Brasil. Art. 8º - Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso à Comissão Executiva
da Assembléia Geral. - CAPÍTULO III - Da Votação - Art. 9º - A votação se dará nos Presbitérios
(Art. 119 da Constituição) e obedecerá o seguinte critério: I - a reunião será extraordinária,
convocada para o mesmo dia e hora (horário de Brasília) determinados pela Comissão Eleitoral
em todos os Presbitérios, entre 60 e 90 dias antes a realização da reunião da Assembléia Geral,
na qual se dará a posse dos eleitos; II – O voto será secreto e será dado ao colegiado; III - as
cédulas terão modelo preparado pela Comissão Eleitoral e encaminhado aos Presbitérios
juntamente com a folha de apuração e normas a serem observadas. - CAPÍTULO IV - Da
Apuração dos Votos - Art. 10 – A apuração será feita pela Diretoria do Presbitério. Art. 11 – De
cada presbitério será computado apenas um voto, que será registrado na folha de votação
oficial, encaminhada pela Comissão Eleitoral. § 1° - O processo de votação e a apuração dos
votos deverão ser feitos de forma clara e inequívoca possibilitando recontagem de votos,
revisões ou recursos. § 2° - Somente se admitirão recursos manifestados no prazo de trinta dias
após a proclamação dos eleitos, sob pena de preclusão. Art. 12 – Além das impugnações
habituais, também serão impugnados os votos dados a colegiados que não registraram suas
candidaturas. Art. 13 - O resultado da apuração no Presbitério será de imediato enviado à
Comissão Eleitoral que fará a contagem final. Art. 14 – Será eleito o colegiado que obtiver a

maioria simples dos votos dos Presbitérios. - CAPÍTULO V - Da Proclamação e da Posse dos
Eleitos - Art. 15 - A proclamação dos eleitos será feita pela Comissão Eleitoral, publicando-se o
resultado no órgão oficial da IPI do Brasil (“O Estandarte”), na edição imediatamente posterior à
eleição, informando o resultado por presbitério e encaminhando-o à Assembléia Geral para a
devida posse. Parágrafo único - O Secretário Geral expedirá correspondência aos presidentes
de presbitério informando o resultado da eleição. Art. 16 - Após a proclamação, a Diretoria eleita
nomeará uma comissão de transição, a qual terá acesso a toda documentação, informações e
demais assuntos relacionados à vida da igreja, até a sua posse. Art. 17 - Os casos omissos
serão resolvidos pela Assembléia Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 18 –
Ficam revogadas todas as disposições anteriores.” Quanto ao Documento Comex 42/09 (Da
Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando proposta de alterações no Padrão de Estatuto da
IPI do Brasil), decide: Encaminhar proposta à Assembléia Geral de que o texto do Padrão de
Estatuto da IPI do Brasil passe a ser o seguinte: “PADRÃO DE ESTATUTO PARA AS IGREJAS
LOCAIS - CAPÍTULO I - Da Igreja (Natureza, Sede e Fins) - Art. 1º - A IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DE.....................,nos artigos seguintes denominada
simplesmente “Igreja”, é uma organização religiosa cristã, com personalidade jurídica própria,
sem fins lucrativos, de tradição reformada, fundada nos princípios presbiterianos de doutrina e
governo, de tempo e duração indeterminados, organizada e mantida de acordo com as
disposições constitucionais e legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 2º - A
Igreja é constituída de cristãos admitidos regularmente, juntamente com seus filhos, menores e
dependentes legais, em número ilimitado, de ambos os sexos, de qualquer nacionalidade ou
condição social, que aceitam voluntariamente as suas doutrinas, sistema de governo e disciplina,
para os fins mencionados no Art. 3º. Art. 3º - A Igreja tem por fim o culto a Deus, a promoção do
seu Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, a
proclamação do Evangelho, o aperfeiçoamento da vida cristã, a promoção humana e a
ministração do ensino secular. Parágrafo único – A Igreja poderá criar associações a ela
vinculadas, com personalidade jurídica própria, para desenvolver atividades específicas, dentro
do seu programa de trabalho. Art. 4º - A Igreja tem sua sede e foro em......................., incorporase juridicamente para poder adquirir, possuir, alienar e administrar o seu patrimônio e, nesse
caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto. - CAPÍTULO II - Dos Membros - Seção I Disposições Preliminares - Art. 5º - São membros da Igreja as pessoas batizadas, regularmente
admitidas em seu rol. Parágrafo único - A Assembléia da Igreja será constituída somente pelos
seus membros professos, em plena comunhão. - Seção II – Dos Direitos e dos Deveres - Art. 6º
– São direitos dos membros: I - receber os sacramentos, observadas as Ordenações Litúrgicas;II
- participar da Assembléia da Igreja;

III - votar e ser votado, observado o disposto na

Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (Arts. 59 e 64); IV - participar dos

cultos e de atividades espirituais, sociais, recreativas e culturais; V - receber instrução religiosa,
orientação e assistência espiritual. Parágrafo único - Os direitos mencionados nos incisos I, II e
III podem ser suspensos: por sentença disciplinar; por medida administrativa, quando o Conselho
chegar à conclusão de que eles, embora moralmente inculpáveis, não conservam mais a fé
professada. Art. 7º - São deveres dos membros da Igreja: I - viver de acordo com a doutrina e
prática das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento; II - testemunhar e propagar a
Fé Cristã; III - sustentar moral e financeiramente a Igreja e suas instituições; IV - participar
ativamente da vida eclesiástica; V - submeter-se à autoridade da Igreja; VI - apresentar ao
batismo seus filhos e dependentes menores; VII - participar da Assembléia; VIII – cumprir o
presente Estatuto e as demais normas legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Parágrafo único - Mediante justificativa ao Conselho, é facultativa a participação dos membros
que compõem as Congregações nas Assembléias da igreja. -Seção III - Da Admissão - Art. 8º A admissão à jurisdição da Igreja se faz mediante: I - profissão de fé, para os que tiverem sido
batizados na infância; II - profissão de fé e batismo; III - transferência ou jurisdição sobre os que
vierem de outras comunhões reconhecidas; IV - reabilitação dos que houverem sido excluídos da
Igreja; V - deliberação do Presbitério. § 1º - Não serão arroladas as pessoas que pertençam à
maçonaria ou a qualquer sociedade esotérica. § 2º - A profissão de fé de menores não batizados
na infância depende de consentimento expresso dos pais ou responsáveis legais. Art. 9º - A
admissão ao rol de membros não professos se faz por meio de: I - batismo; II - transferência dos
pais ou responsáveis legais; III - jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis legais,
desde que tenham sido batizados. - Seção IV – Da Transferência - Art. 10 - A transferência de
membros professos far-se-á por carta ou jurisdição a pedido, comunicando-se, em qualquer
caso, à Igreja de origem. § 1º - A carta de transferência, que terá validade de um ano, será
solicitada pelo membro com a indicação da Igreja para a qual se transfere. § 2º - O membro em
transferência continua sob a jurisdição da Igreja de origem, enquanto não admitido pela outra. §
3º - No caso de jurisdição a pedido, o Conselho deverá consultar a Igreja de origem sobre a
situação do membro. Art. 11 - A transferência de membros não professos far-se-á com a
transferência dos pais ou responsáveis legais. - Seção V - Da Demissão - Art. 12 - A demissão
do rol de membros professos dar-se-á por: I - renúncia expressa da jurisdição eclesiástica; II transferência; III - jurisdição assumida por outra Igreja; IV - abandono das atividades
eclesiásticas por mais de um ano; V - exclusão disciplinar; VI - falecimento. Parágrafo único Não se admite renúncia e nem se concede transferência aos que estiverem sob processo ou
disciplina. Art. 13 - A demissão do rol de membros não professos dar-se-á por: I - transferência
dos pais ou responsáveis legais, II - profissão de fé; III - solicitação dos pais ou responsáveis
legais; IV - maioridade; V – demissão dos pais ou responsáveis legais pelos motivos
mencionados no art. 12. incisos I e VI. VI – falecimento. - CAPÍTULO III - Do Patrimônio - Art. 14

- Formam o seu patrimônio os bens que já possui, e os que venha a adquirir por doação, legado,
compra ou qualquer outro modo. Art. 15 - As receitas da Igreja consistirão em dízimos,
contribuições sistemáticas, ofertas, doações, legados, títulos, apólices, ações, rendimentos de
aplicações financeiras ou quaisquer outros proventos. Art. 16 - Todos os bens e receitas da
Igreja serão aplicados, integralmente, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos do artigo
terceiro e pela maneira regulada neste Estatuto.

- CAPÍTULO IV - Do Conselho - Art. 17 – O

Conselho compõe-se do (s) pastor (es) e dos presbíteros em atividade, estes eleitos pela
Assembléia da Igreja (Art., 26, Inciso I) , por escrutínio secreto para um mandato de três anos.
Parágrafo único - Na sua composição, o Conselho não pode ter parentes consangüíneos até
terceiro grau ou por afinidade, em número superior à metade de seus membros. Art. 18 – O
presidente do Conselho será o pastor titular da Igreja, com mandato anual, competindo-lhe: I convocar e presidir as reuniões do Conselho; II - representar a Igreja, ativa e passivamente, em
juízo e fora dele. Art. 19 – O vice-presidente é um presbítero em atividade, eleito anualmente,
competindo-lhe, na vacância ou impedimento do presidente:

I - assumir a presidência da

reunião; II - substituir o presidente para os efeitos civis. Art. 20 - O secretário é um presbítero em
atividade, eleito anualmente, competindo-lhe: escrever, ler e registrar as atas do Conselho, fazer
a sua correspondência e cuidar do seu arquivo, mantendo-o sempre em ordem. Parágrafo único
– Em casos excepcionais, o presidente acumulará as funções de secretário. Art. 21 - O Conselho
escolherá anualmente o tesoureiro dentre os membros professos, capazes de exercer os atos da
vida civil, competindo-lhe: I - receber e registrar as receitas financeiras da Igreja,
responsabilizando-se pela sua guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos regulares e
os autorizados pelo Conselho; III - ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o
respectivo balancete e documentos, sempre que lhe ordene o Conselho. Parágrafo único – As
contas serão abertas em nome da Igreja e torna-se necessária a assinatura conjunta do
tesoureiro e do presidente e/ou do vice-presidente para o levantamento de quaisquer fundos de
bancos ou outros estabelecimentos de crédito. Art. 22 - O quorum do Conselho é formado pelo
pastor titular e um terço dos presbíteros. Parágrafo único – O Conselho pode funcionar sem esse
quorum nos casos previstos na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasi l. Art.
23 - O Conselho reunir-se-á ao menos uma vez por mês, convocado pelo presidente com
antecedência mínima de dois dias, salvo em casos de urgência: I - por deliberação própria; II - a
requerimento de um terço dos presbíteros; III - a requerimento de membros, nos termos do Art.
30, in fine; IV - por deliberação do Presbitério. § 1º - As reuniões do Conselho são privativas § 2º
- As decisões do Conselho são tomadas pela maioria de votos dos seus membros presentes à
reunião. Art. 24 - As atribuições administrativas do Conselho, além das que lhe são próprias,
como Diretoria Administrativa da Igreja, são as seguintes: I - representar a Igreja perante o poder
civil através de seu presidente; II - aprovar o Regimento do Ministério de Ação Social e Diaconia;

III - examinar as atas e as contas do Ministério de Ação Social e Diaconia, bem como de
associações que venham a ser criadas (Art. 3º, parágrafo único); IV - admitir e demitir
empregados da Igreja; V - apresentar à Assembléia relatório do movimento financeiro e do
movimento geral eclesiástico da Igreja, do ano findo, no primeiro trimestre do ano subseqüente;
VI - exercer, nos termos do Código Disciplinar da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o
poder disciplinar sobre os membros da Igreja; VII - outorgar procurações para movimentação de
contas bancárias; VIII - conceder títulos honoríficos. § 1º – No exercício de suas atribuições
administrativas nenhum membro do Conselho será remunerado nem fará jus a qualquer parcela
do patrimônio da Igreja ou de suas receitas. § 2º - Pela assistência espiritual prestada o(s)
pastor(es) receberá(ão) côngrua. - CAPÍTULO V - Do Ministério de Ação Social e Diaconia - Art.
25 - Subordinado ao Conselho da Igreja e constituído por diáconos, eleitos pela Assembléia da
Igreja (Art. 26, Inciso I), por escrutínio secreto para um mandato de três anos, o Ministério de
Ação Social e Diaconia tem como competência: I - manter a ordem e reverência no templo e em
suas dependências; II - visitar enfermos e abandonados; III - prestar assistência a órfãos, viúvas,
idosos e necessitados; IV - estabelecer e coordenar programas sociais que garantam a
cidadania e a justiça; V - desempenhar outras funções administrativas atribuídas pelo Conselho.
§ 1º - O Ministério de Ação Social e Diaconia administrará os recursos para o exercício de suas
atividades que serão dotados pelo Conselho ou angariados com autorização deste. § 2º - O
Ministério de Ação Social e Diaconia escolherá, dentre seus membros, para um mandato anual,
seu presidente, secretário e tesoureiro, com atribuições definidas em seu Regimento Interno, e
manterá seus livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos a exame e julgamento
do Conselho. - CAPÍTULO VI - Da Assembléia da Igreja - Art. 26 - A Assembléia da igreja
compõe-se de todos os membros professos, em plena comunhão e reunir-se-á a fim de exercer
os seus direitos, a saber: I - eleger oficiais; II - pedir exoneração de presbíteros e diáconos; III pedir a dissolução das relações pastorais, conforme dispõe a Constituição da Igreja
Presbiteriana Independente; IV - julgar o relatório financeiro e as contas do Conselho e ouvir as
informações do movimento geral eclesiástico; V - decidir sobre a aquisição, alienação e
oneração de imóveis; VI - deliberar sobre a sua incorporação em pessoa jurídica e aprovar o
Estatuto. §1º - As decisões da Assembléia são tomadas por mais da metade dos votos dos
membros presentes à reunião, exceto para eleição de pastores, dissolução das relações
pastorais, exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, quando é exigido o voto concorde
de dois terços dos presentes à Assembléia, especialmente convocada para esse fim, não sendo
admitidas procurações em nenhuma hipótese. § 2º - Somente os membros capazes de exercer,
absolutamente, qualquer ato da vida civil poderão deliberar sobre os assuntos mencionados nos
incisos IV, V e VI. § 3º - É exigida a homologação do Presbitério para a alienação e oneração de
imóveis. Art. 27 – O presidente da Assembléia é o pastor titular da igreja, o qual pode ser

substituído, à indicação do Conselho, por outro ministro do Presbitério, pelo vice-presidente do
Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja, não tendo, em nenhum caso direito a voto. Art.
28 - O secretário da Assembléia é o mesmo do Conselho e, na sua ausência, será escolhido um
dentre os membros presentes. Art. 29 - O quorum da Assembléia é formado por um terço de
seus membros, computados ou não, a critério do Conselho, aqueles que compõem as
Congregações. Parágrafo único - Não havendo quorum no início da reunião, a Assembléia
reunir-se-á, trinta minutos após, em segunda convocação com a presença mínima de 1/5 de
seus membros, exceto nos casos de exoneração de oficiais e alteração do seu Estatuto, quando
é exigido o quorum. Art. 30 – A Assembléia da Igreja reúne-se: I - Ordinariamente, pelo menos
uma vez por ano, para: a) ouvir o relatório do movimento financeiro da tesouraria e do
movimento geral eclesiástico da Igreja; b) nomear Comissão de Exames de Contas, que lhe
apresentará o devido parecer; c) julgar as contas do Conselho. II - Extraordinariamente, para as
demais matérias especificadas no Art. 26, quando o Conselho a convocar, ou quando a ele for
apresentado requerimento subscrito por membros em número igual ao estabelecido para o
quorum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias só podem ser tratados os assuntos que as tiverem
motivado, os quais devem ser claramente indicados na convocação. § 2º - As reuniões serão
convocadas pelo presidente, ou por seu substituto legal, pelo menos com quatorze dias de
antecedência. Art. 31 – As atas da Assembléia da Igreja serão registradas em livro próprio, que
ficará sob a guarda do secretário, sendo transcritas também no corpo das atas do Conselho. CAPÍTULO VI - Disposições Gerais - Art. 32 – Os membros da Igreja e seus administradores não
respondem com seus bens, individual, solidária ou subsidiariamente, pelas obrigações que em
nome dela forem contraídas. Art. 33 – Se houver divisão na Igreja, seus bens pertencerão à
parte que permanecer fiel à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Se ambas as partes
permanecerem fiéis, os bens pertencerão à maioria. Art. 34 – No caso de dissolução da igreja,
serão os bens, depois de pagas as dívidas, entregues ao presbitério de sua jurisdição que
decidirá a sua destinação. Art. 35 – Nenhuma emenda ou reforma será efetuada neste Estatuto
senão por dois terços dos membros presentes em reunião extraordinária da Assembléia da
Igreja (Art. 26, § 1º ). Art. 36 – Em nenhuma hipótese os membros ou integrantes do rol de
menores receberão restituição de contribuições feitas ao patrimônio e/ou manutenção da Igreja.
Art. 37 – As disposições da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
regularão os casos omissos e revogarão os pontos que porventura lhe forem contrários no
presente Estatuto. Art. 38 – Homologado pelo Presbitério de..................................., sob cuja
jurisdição está a Igreja, este Estatuto entrará em vigor após o seu registro no Cartório de
Registro das Pessoas Jurídicas, ficando revogadas as disposições em contrário, ressalvado o
mandato dos presbíteros até o término do atual mandato.” Quanto ao Documento Comex
043/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando proposta de alterações no Estatuto da

IPI do Brasil), decide: Encaminhar para a Assembléia Geral a proposta de que o Estatuto da IPI
do Brasil seja redigido nos seguintes termos: “ESTATUTO IGREJA PRESBITERIANA
INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - Da natureza, sede e fins - Art. 1º - A IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL, organizada em primeiro de agosto de mil
novecentos e três, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, cujo Estatuto foi inscrito sob o
número quinhentos e sete (507), no Registro Geral e de Imóveis da Primeira Circunscrição da
Capital do Estado de São Paulo, em dezenove de janeiro de mil novecentos e dezessete,
reformado nas seguintes datas: em três de fevereiro de mil novecentos e vinte e dois e em nove
de fevereiro de mil novecentos e quarenta e cinco, conforme registro feito sob número dois mil
quinhentos e treze (2.513), no livro “A”, nº 05, no Cartório do Primeiro Ofício de Registro de
Títulos e Documentos de São Paulo-SP; em seis de junho de mil novecentos e sessenta e sete,
conforme registro sob número oitocentos e oitenta e três mil, cento e trinta e um (883.131), no
livro “A”, Nº 17, do mencionado Cartório; em vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta
e seis; em treze de novembro de mil novecentos e noventa e nove, conforme registro sob
numero duzentos e oitenta mil, quinhentos e sessenta e seis (280.566), no Livro “A”, Nº 05, do
mencionado Cartório; em vinte e oito de janeiro de dois mil e cinco, conforme registro sob
numero trezentos e treze mil, trezentos e cinqüenta (313.350), no Livro “A”, Nº 05, do
mencionado Cartório; e finalmente reformado em catorze de julho de dois mil e nove, é uma
organização religiosa, sem fins lucrativos, nos termos do Art. 44, inciso IV do Código Civil
Brasileiro, constituída por uma federação de Igrejas locais, as quais têm personalidade jurídica
própria, estabelecidas no Brasil, que se rege por este Estatuto, por sua Constituição e pela
Confissão de Fé de Westminster, adotada no ato de sua fundação como fiel exposição das
doutrinas contidas na Bíblia Sagrada. Art. 2º - A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
doravante denominada “Igreja”, tem sede à rua da Consolação, 2.121, Cep 01301-100, São
Paulo, SP, e foro na cidade de São Paulo, SP, com duração indeterminada. Art. 3º - A Igreja tem
por fim: I - cultuar e glorificar a Deus; II - proclamar o Evangelho de Cristo e promover o Seu
Reino, o ensino e a prática das Sagradas Escrituras; III – desenvolver e incentivar o
aperfeiçoamento da vida cristã e da promoção humana; IV – ensinar, na Igreja, a
incompatibilidade entre a Fé Cristã e a confissão maçônica; V – sustentar os pastores,
missionários e outras pessoas que os seus concílios chamarem para a evangelização no país e
no exterior; VI - organizar, administrar e custear estabelecimentos de ensino teológico ou para
instrução religiosa ou secular; VII – estabelecer projetos e programas que visem à promoção
humana e à cidadania; VIII - editar jornais evangélicos, folhetos e livros religiosos destinados à
propagação do Evangelho; IX - auxiliar, através de empréstimos e donativos, na edificação de
templos, casas pastorais e escolas nas igrejas locais. Art. 4º - A Igreja poderá manter instituições
religiosas ou missionárias em outros países, bem como neles adquirir bens a ela destinados.

CAPÍTULO II - Do Patrimônio - Art. 5º - O patrimônio da Igreja compõe-se dos bens que
atualmente possui e de outros que vier a adquirir ou a receber por doação, legado, compra ou
qualquer outro modo. Art. 6º - A Igreja manter-se-á com os rendimentos dos bens que
constituem o seu patrimônio, com as contribuições das igrejas locais, fixadas por seus órgãos
competentes e por ofertas voluntárias que receber. Art. 7º - Todos os bens e rendimentos da
Igreja serão aplicados exclusivamente na realização de seus fins, previstos no art. 3.º, de acordo
com o orçamento anual que aprovar. Art. 8º - A aquisição, alienação e oneração dos bens
imóveis da Igreja dependem de aprovação da Assembléia Geral. CAPÍTULO III - Da Assembléia
Geral - Art. 9º - A Assembléia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja, sendo
constituída por representantes sinodais, eleitos pelos Presbitérios. Art. 10 - A Diretoria da
Assembléia Geral compor-se-á de: presidente, dois vices-presidentes e dois secretários eleitos
dentre seus membros, para um mandato de quatro anos. Art. 11 - Compete ao presidente: I Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembléia Geral conforme preceitua a
Constituição; II - Presidir as reuniões e fazer observar o Regimento Interno; III - Nomear
comissões, salvo nos casos em que o Concílio decidir o contrário. Art. 12 - Compete ao 1º vicepresidente substituir o presidente em seus impedimentos; na sua ausência, o 2º vice-presidente
o substituirá. Parágrafo único – No impedimento do 1º e do 2º vice-presidentes, o Secretário
Geral assumirá a presidência e, prevalecendo o impedimento, este conduzirá o Concílio na
recomposição da Diretoria. Art. 13 - Compete ao 1º secretário elaborar as atas das reuniões da
Assembléia Geral conforme suas normas e encaminhá-las ao Secretário Geral para as
providências cabíveis. Art. 14 - Compete ao 2º secretário: I - Substituir o 1º secretário; II Organizar o rol dos membros da Assembléia Geral e verificar a presença no início de cada
sessão; III - Ler os documentos, quando solicitado pelo presidente; IV - Transcrever nos livros de
atas dos Sínodos, da Comissão Executiva, das Secretarias e de outros Departamentos da Igreja,
o parecer aprovado pela Assembléia Geral que será assinado pelo presidente. Art. 15 – A
Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente pelo menos de dois em dois anos, por convocação
do presidente ou pelo seu substituto legal, e extraordinariamente por decisão da Comissão
Executiva da Assembléia Geral ou a requerimento de membros que constituem o seu quorum.
Art. 16 – O quorum da Assembléia Geral é formado por um terço dos ministros e um terço dos
presbíteros, representando pelo menos dois terços dos Sínodos. Art. 17 - Nos intervalos de suas
reuniões a Assembléia Geral é representada por sua Comissão Executiva, a quem compete
velar pela fiel observância e execução das deliberações conciliares, podendo decidir sobre casos
urgentes, ad referundum da reunião seguinte. Art. 18 – Em cada reunião ordinária, a Comissão
Executiva apresentará um relatório dos trabalhos realizados sob a sua gestão, o balancete da
tesouraria, a estatística geral da Igreja e as decisões tomadas ad referendum. CAPÍTULO IV Da Administração - Art. 19 – A Comissão Executiva da Assembléia Geral, constituída pela

Diretoria da Assembléia Geral e por um representante de cada Sínodo, além do Secretário
Geral, Tesoureiro Geral e Administrador Geral, é o órgão de administração da Igreja e a ela
compete: I – Executar as decisões da Assembléia Geral; II – Nomear os membros das
Secretarias, Assessorias, Comissões e outros Departamentos da Igreja; III – Aprovar o
orçamento anual da Igreja; IV – Contratar e demitir empregados da Igreja; V – Propor à
Assembléia Geral medidas que julgar convenientes para o desenvolvimento da Igreja; VI –
Decidir sobre a convocação da Assembléia Geral. Art. 20 – Compete ao presidente, além das
atribuições especificadas no Art. 11: I - representar a Igreja ativa e passivamente, em juízo ou
fora dele; II – outorgar, juntamente com o tesoureiro, procurações para os fins definidos no art.
23 e seus parágrafos. Art. 21 – O Secretário Geral, o Tesoureiro Geral e o Administrador Geral
da Igreja serão eleitos na forma estabelecida na Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Art. 22 – Compete ao Secretário Geral: I – executar, implementar e
diligenciar pelo cumprimento das decisões da Assembléia Geral e de sua Comissão Executiva; II
– substituir o presidente nos casos previstos no Art. 12; III – publicar em “O Estandarte”, órgão
oficial da Igreja, o resumo das atas da Assembléia Geral e de sua Comissão Executiva, contendo
claramente as suas decisões; IV – organizar e manter o arquivo de documentos oficiais da Igreja;
V – organizar, juntamente com a Diretoria, as reuniões da Comissão Executiva e da Assembléia
Geral; VI – representar a Igreja por delegação do presidente. Art. 23 – Compete ao Tesoureiro
Geral: I – receber e registrar as receitas financeiras da Igreja, responsabilizando-se pela sua
guarda e movimentação; II - efetuar os pagamentos regulares e os autorizados pela Comissão
Executiva; III - ter as contas em ordem e em dia, e apresentá-las com o respectivo balancete e
documentos, sempre que lhe ordene o Comissão Executiva; § 1º - As contas bancárias serão
abertas em nome da Igreja, sendo obrigatória a assinatura conjunta do tesoureiro e do
presidente para sua movimentação; § 2º - A abertura de contas bancárias, aplicação em
instituições financeiras e levantamento de empréstimos somente serão feitos com a autorização
da Comissão Executiva. Art. 24 – Compete ao Administrador Geral: I - Gerenciar o Escritório
Central da IPI do Brasil; II - Gerir a utilização e conservação das propriedades e os recursos
patrimoniais da IPI do Brasil; III - Apresentar, anualmente, inventários, relatórios e balanços
patrimoniais à Comissão Executiva; IV - Superintender a organização e realização dos eventos
de âmbito nacional da IPI do Brasil; V - Responsabilizar-se pela gestão dos benefícios pastorais
(seguro de vida, previdência suplementar e outros); VI – Reportar-se ao secretário geral no
cumprimento de suas atribuições. Art. 25 - No exercício de suas funções administrativas nenhum
membro da Diretoria da Assembléia Geral será remunerado nem fará jus a qualquer parcela do
patrimônio da Igreja ou de suas receitas. CAPÍTULO V - Disposições Gerais - Art. 26 – Os
membros da Igreja não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações que os seus
representantes assumirem em nome dela. Art. 27 – Ocorrendo divisão da Igreja, seus bens

continuarão pertencendo à parte que se mantiver fiel à origem, tradição, princípios
constitucionais e aos símbolos doutrinários, mencionados no Art. 1º. Parágrafo único - Na
hipótese de todos os membros de uma igreja local renunciarem aos símbolos doutrinários da
Igreja, todos os seus bens terão a destinação que for decidida pela Assembléia Geral. Art. 28 No caso de dissolução da Igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, destinados à
instituições por ela mantidas. Art. 29 – O presente Estatuto poderá ser alterado em qualquer
tempo pelo voto concorde de dois terços dos membros presentes à Assembléia Geral. Art. 30 –
Os casos omissos serão resolvidos à luz das normas e princípios adotados pela Constituição da
Igreja. Art. 31 – O presente Estatuto, aprovado pela Assembléia Geral da Igreja, passará a
vigorar após registro no Cartório competente, revogadas as disposições em contrário, ressalvada
a composição da atual Diretoria até o término de seu mandato”. Quanto ao Documento Comex
044/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando proposta de regulamentação do Artigo
111, Inciso XI, da Constituição da IPI do Brasil), considerando que: 1) Ao Sínodo compete a
escolha de representantes junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral; 2) A Assembléia
Geral se reúne a cada dois anos e por essa razão é importante que a composição de sua
Comissão Executiva não sofra variações; 3) Essa variação deve ser somente em caráter
excepcional, como no caso de impedimento da participação do representante; 4) O mandato das
Diretorias dos Sínodos é de dois anos; decide propor à Comissão Executiva que encaminhe à
Assembléia Geral a seguinte regulamentação ao Artigo 111, inciso XI, da Constituição da IPI do
Brasil: 1) O mandato do representante será de dois anos, coincidindo com o tempo entre uma e
outra reunião ordinária da Assembléia Geral; 2) O eleito poderá ser substituído somente quando
houver algum impedimento ou no vencimento de seu mandato. Quanto ao Documento Comex
046/09 (Da Comissão Especial da Comissão Executiva, encaminhando proposta de
regulamentação sobre transferência de igrejas, conforme o Inciso VI, do Artigo 98, da
Constituição da IPI do Brasil), decide encaminhar a seguinte proposta de regulamentação sobre
transferência de igrejas para a Assembléia Geral quando uma igreja desejar transferir-se para a
jurisdição de outro presbitério, observar-se-á o seguinte: 1) Deverá justificar a transferência
apresentando os motivos relevantes que beneficiarão a igreja; 2) Quando se justificar a mudança
para um presbitério de jurisdição de outro sínodo, o sínodo a que pertence o presbitério de
origem deverá homologar a transferência; 3) A transferência que não se enquadre nessas
condições poderá ocorrer desde que haja entendimento entre os sínodos que têm jurisdição
sobre os presbitérios envolvidos. Quanto ao Documento Comex 047/09 (Da Diretoria da
Assembléia Geral, encaminhando proposta de alteração nos Artigos 80 e 128 da Constituição da
IPI do Brasil), decide encaminhar as seguintes propostas de alteração da Constituição da IPI do
Brasil à Assembléia Geral: 1) considerando a inexistência de parágrafos no Artigo 111, suprimir a
expressão “parágrafo único” no parágrafo 2º do Artigo 80; 2) Considerando o estabelecimento da

figura do Administrador Geral, adotar a seguinte redação ao Artigo 128: “A Igreja terá um
Secretário Geral, um Tesoureiro Geral e um Administrador Geral, cujas atribuições são definidas
no seu Estatuto, escolhidos dentre ministros e presbíteros da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil que, quando não representarem seus concílios, terão assento na Assembléia Geral e
na sua Comissão Executiva, com direito a voz.” Quanto ao Documento Comex 023/09 (Do
Sínodo Oeste Paulista, propondo a criação de um banco de dados com nomes de palestrantes
de referência), decide: aprovar a criação de um banco de dados com nomes de palestrantes de
referência a ser disponibilizado no Portal da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex
025/09 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando solicitação de bolsa de estudo para o Rev.
Luís César Alves Espinhosa), decide: encaminhar solicitação de bolsa de estudo para o Rev.
Luís César Alves Espinhosa à Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento
Comex 026/09 (Do Sínodo Oeste Paulista encaminhando solicitação de bolsa de estudos para o
Rev. Samuel Levy Trindade Júnior), decide: encaminhar solicitação de bolsa de estudo para o
Rev. Samuel Levy Trindade Júnior à Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento
Comex 028/09 (Do Sínodo Ocidental, encaminhando propostas para o Curso de Educação
Continuada de Ministros), decide: encaminhar à apreciação do Ministério da Educação as
seguintes proposta oriundas do Sínodo Ocidental: 1) Que os cursos sejam reavaliados e
redirecionados para se atingir os objetivos, necessidades e anseios dos pastores e missionários;
2) Que sejam oferecidos cursos intensivos de conhecimentos gerais em áreas de interesse tais
como: plantação de igrejas, legislação eclesiástica, diaconia, família, etc. Quanto ao
Documento Comex 029/09 (Do Sínodo Ocidental, solicitando autorização para encerramento de
Livro de Atas e autorização para adotar editoração eletrônica de suas atas), decide conceder a
autorização para que o Sínodo Ocidental encerre seu livro de atas e adote a editoração
eletrônica de suas atas. Quanto ao Documento Comex 030/09 (Do Ministério da Missão,
indicando relatores para a Coordenadoria Nacional de Adolescentes), decide: nomear o Rev.
David Rogério Gomes de Souza e sua esposa Eva de Souza como relatores da Coordenadoria
Nacional de Adolescentes, a ser organizada. Quanto ao Documento Comex 032/09 (Do Sínodo
Nordeste, encaminhando parecer do Presbitério Bahia sobre auxílio ao Rev. Antônio Marcos
Alves de Souza), decide: manter, durante o ano de 2009, auxílio financeiro ao Rev. Antônio
Marcos Alves de Souza. Quanto ao Documento Comex 033/09 (Do Sínodo Meridional,
encaminhando pedido de bolsa de estudos para a Reva. Cleusa Caldeira), decide: encaminhar
pedido de bolsa para a Reva. Cleusa Caldeira à Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao
Documento Comex 034/09 (Do Sínodo Meridional, encaminhando relatório sobre a Campanha
SOS Santa Catarina), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Registrar voto de agradecimento e
apreciação às pessoas que coordenaram a campanha. Quanto ao Documento Comex 048/09
(Da Secretaria Geral, encaminhando relatório da CESE referente ao ano de 2008, com

informação de eleição da sua nova Diretoria para o próximo triênio), decide: 1) Tomar
conhecimento; 2) Registrar voto de júbilo pela eleição da Presba. Eleni Rodrigues Mender
Rangel e do Rev. Marcos Nunes da Silva para a presidência e para o Conselho Fiscal da CESE,
respectivamente, para os próximos três anos. Quanto ao Inciso XI, do Artigo 111, da
Constituição da IPI do Brasil, a Comissão Executiva da Assembléia Geral decide: Encaminhar
proposta à Assembléia Geral de alteração do Inciso XI, do Artigo 111, da Constituição da IPI do
Brasil, nos seguintes termos: “Eleger o representante e seus suplentes junto à Comissão
Executiva da Assembléia Geral dentre os ministros e presbíteros que representam seus
presbitérios no Sínodo”. Quanto ao relatório da Tesouraria, decide: Tomar conhecimento.
AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE DA REUNIÃO: Às 18h00, foi concedida autorização para
retirarem-se da reunião aos Revs. Fernando Bortolleto Filho e Leontino Farias dos Santos.
LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi
encerrada às 19h25, com oração pelo Rev. Valdomiro Pires de Oliveira e bênção pelo Rev.
Ablandino Saturnino de Souza. Para constar, eu, Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria
presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira
Presb. Eleni Rodrigues Mender Rangel
Presb. Assuero Guerra de Moura

ATA DA 13ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 21 de agosto de 2009, com início às 9h25, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima.VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Leontino Farias dos Santos; Sínodo Brasil Central:
Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Jean Carlos Selleti; Sínodo Minas Gerais: Rev.
Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho:
Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter
Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Rafael
Lemos Viana; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton
Leal da Silva; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Moacir Enos Rosa. AUSENTES:Sínodos
Nordeste, Setentrional e Sul de São Paulo. QUORUM: Havendo quorum, o presidente declara
abertos os trabalhos da 13ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário
geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário
geral; Ione Rodrigues Martins e Presb. Odair Martins, da Coordenadoria Nacional de Adultos;
Rev. Alex Sandro dos Santos, presidente do Presbitério Sul de Minas; Rev. Marcos Nunes da
Silva, presidente da Associação Bethel; Rev. Jonas Furtado do Nascimento, representante da IPI
do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá e ao Grupo de Trabalho Missionário Evangélico, e
coordenador missionário da Secretaria de Evangelização; Rev. Mário Ademar Fava, assessor
jurídico da IPI do Brasil; Rev. João Luiz Furtado, presidente do Presbitério Botucatu.
DEVOCIONAL: Dirigida pelo Rev. Aury Vieira Reinaldet, constando de: leitura bíblica do Salmo
19.1-4; oração pelo Rev. Ézio Martins de Lima; cântico do hino “Ao Deus de Abraão louvai”, do
hinário Cantai Todos os Povos, 56; leitura bíblica de Neemias 1.1-11, 2.9; cântico do hino “Vaso
de bênção”, do hinário Cantai Todos os Povos, 241; proclamação da palavra; cântico do hino
“Com Cristo, um mundo novo”, do hinário Cantai Todos os Povos, 119; oração do Senhor; e
bênção apostólica pelo Rev. Silas Silveira, seguida de oração de intercessão em favor de
Marcos Reinaldet, filho do Rev. Aury Vieira Reinaldet, que está enfermos, pelo Rev. Alex Sandro
dos Santos. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h00 às
13h00; das 14h00 até o encerramento da agenda. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex
049/09 – Do Presbitério Mato Grosso, com cópia ao Sínodo Brasil Central, de 1º/6/2009,

informando decisão tomada em relação à admissão do Rev. Marco Aurélio Araújo Dias,
procedente de outra denominação, em resposta a decisão da Comissão Executiva da
Assembléia Geral de 27/3/2009, na qual foram solicitadas informações sobre o assunto. Comex
050/09 – Da Associação Evangélica Literária Pendão Real, de 3/7/2009, encaminhando proposta
a respeito de composição de seu Conselho Editorial. Comex 051/09 – Do Sínodo Norte
Paulistano, de 27/7/2009, encaminhando pedido de bolsa de estudo para a Reva. Sueli da Silva
Machado. Comex 052/09 – Da Associação Bethel, de 29/7/2009, encaminhando pedido de
suplementação de dotação no valor de R$ 5.000,00 para realizar acertos administrativos na
Unidade Prestadora de Serviços Ambulatório Evangélico de Palmas, TO. Comex 053/09 – Do
Sínodo Ocidental, de 30/7/2009, requerendo prorrogação de prazo para apresentação de seu
livro de atas. Comex 054/09 – Do Sínodo Sul de São Paulo, de 3/8/2009, comunicando que não
referendou ato da Comissão Executiva do Sínodo Sul de São Paulo de encaminhamento de
recurso da IPI Central de Votorantim contra decisão do Presbitério de Votorantim; acompanhado
de documento da Comissão Executiva do Sínodo Sul de São Paulo, de 30/6/2008,
encaminhando recurso da IPI Central de Votorantim. Comex 055/09 – Do Ministério da Missão,
de 6/8/2009, encaminhando pedido de aprovação de calendário de eventos da Coordenadoria
Nacional de Adultos para 2010. Comex 056/09 – Do Ministério da Missão, de 6/8/2009,
encaminhando propostas de alteração no Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional de
Adultos. Comex 057/09 – Do Ministério da Missão, de 6/8/2009, encaminhando proposta de
alteração no Regimento Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos. Comex 058/09 – Da
Secretaria Geral da IPI do Brasil, de 6/8/2009, encaminhando pedido de providências a respeito
da Bandeira da IPI do Brasil Comex 059/09 – Da Tesouraria Geral e da Administração Geral da
IPI do Brasil, de 6/8/2009, encaminhando proposta de revisão orçamentária para os anos de
2009 e 2010. Comex 060/09 – Da Tesouraria Geral da IPI do Brasil, de 6/8/2009, encaminhado
pedido de providências a respeito da regulamentação existente sobre ajuda para viagens de
representantes sinodais junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral. Comex 061/09 – Da
Tesouraria Geral da IPI do Brasil, de 6/8/2009, encaminhando solicitação de autorização para a
prática de desconto de taxa administrativa de 5% sobre doações ou contribuições que
transitarem pela conta bancária da IPI do Brasil. Comex 062/09 – Da Tesouraria Geral da IPI do
Brasil, de 6/8/2009, encaminhando consulta a respeito de auxílio concedido para viagens de
representantes junto à Assembléia Geral da IPI do Brasil. Comex 063/09 – Da Diretoria da
Assembléia Geral, de 6/8/2009, encaminhando comunicação de encerramento de acordo de
prestação de serviços da empresa Détres à IPI do Brasil. Comex 064/09 – Da Assembléia Geral
da IPI do Brasil, de 11/8/2009, comunicando homologação da decisão da Comissão Executiva da
Assembléia Geral de aprovação do texto das Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil. Comex
065/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, comunicando homologação da

emenda à Constituição da IPI do Brasil. Comex 066/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
de 11/8/2009, encaminhando decisão a respeito da contribuição das congregações à Tesouraria
da IPI do Brasil. Comex 067/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009,
encaminhando decisão a respeito do livro de atas e atos do Sínodo Setentrional. Comex 068/09
– Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão a respeito de
proposta de exclusão do Parágrafo 3º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil. Comex
069/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão a respeito
de proposta de emenda ao Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil. Comex 070/09 – Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão a respeito de venda de
dois apartamentos de propriedade da IPI do Brasil em Londrina, PR. Comex 071/09 – Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando aprovação de alterações no
Código Eleitoral da IPI do Brasil. Comex 072/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de
11/8/2009, encaminhando decisão de aprovação de Afirmação de Fé da IPI do Brasil. Comex
073/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando aprovação de
alterações no Estatuto da IPI do Brasil. Comex 074/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
de 11/8/2009, encaminhando aprovação de alterações no Padrão de Estatuto para as Igrejas
Locais da IPI do Brasil. Comex 075/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009,
encaminhando decisão de realização de censo geral da IPI do Brasil de quatro em quatro anos.
Comex 076/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão a
respeito de lema e texto bíblico para o biênio 2009-2010. Comex 077/09 – Da Assembléia Geral
da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão a respeito do relatório da Comissão
Executiva da Assembléia Geral referente ao período de janeiro de 2007 a junho de 2009. Comex
078/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão a respeito
do livro de atas e atos do Sínodo Ocidental. Comex 079/09 – Da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, de 11/8/2009, encaminhando decisão de aprovação do livro de atas da Comissão
Executiva da Assembléia Geral. Comex 080/09 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de
11/8/2009, encaminhando decisão a respeito de convocação de reunião extraordinária da
Assembléia Geral. Comex 081/09 – Da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria,
de 14/8/2009, encaminhando relatório referente aos gastos com a reforma do Edifício 31 de
Julho. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 049/09 (Do Presbitério Mato Grosso, com
cópia ao Sínodo Brasil Central, informando decisão tomada em relação à admissão do Rev.
Marco Aurélio Araújo Dias, procedente de outra denominação), decide: Tomar conhecimento e
aguardar comunicação oficial do Sínodo a respeito do assunto. Quanto ao Documento Comex
050/09 (Da Associação Evangélica Literária Pendão Real, encaminhando proposta a respeito de
composição de seu Conselho Editorial), decide: 1) Designar para compor o Conselho Editorial
da Associação Evangélica Literária Pendão Real: a diretora do Ministério da Comunicação,

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel (relatora); o diretor do Ministério da Educação, Rev.
Valdinei Aparecido Ferreira; um membro da diretoria da Associação Evangélica Literária Pendão
Real; o secretário de Educação Cristã, Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes; e dois membros da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, respectivamente os Revs. Fernando Bortolleto e Jean
Carlos Selleti; 2) Determinar que esse Conselho Editorial elabore seu regimento interno,
submetendo-o à apreciação da Comissão Executiva da Assembléia Geral em sua próxima
reunião ordinária. Quanto ao Documento Comex 051/09 (Do Sínodo Norte Paulistano,
encaminhando pedido de bolsa de estudo para a Reva. Sueli da Silva Machado), decide: 1)
Encaminhar a solicitação de pedido de bolsa de estudo para a Reva. Sueli da Silva Machado à
Fundação Eduardo Carlos Pereira: 2) Solicitar que a Fundação Eduardo Carlos Pereira informe à
Comissão Executiva e ao Instituto Ecumênico de Pós Graduação de Rudge Ramos a relação
dos bolsistas da IPI do Brasil. Quanto ao Documento 052/09 (Da Associação Bethel,
encaminhando pedido de suplementação de dotação no valor de R$ 5.000,00 para realizar
acertos administrativos na Unidade Prestadora de Serviços Ambulatório Evangélico de Palmas,
TO), decide: Aprova suplementação de dotação no valor de R$5.000,00 para a Associação
Bethel a fim de realizar acertos administrativos na Unidade Prestadora de Serviços do
Ambulatório Evangélico de Palmas, TO. Quanto ao Documento Comex 053/09 (Do Sínodo
Ocidental, requerendo prorrogação de prazo para apresentação de seu livro de atas), decide:
Prorrogar o prazo para que o Sínodo Ocidental apresente o seu livro de atas para exame pela
Comissão Executiva da Assembléia Geral, encaminhando-o à secretaria geral 15 dias antes da
próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex
054/09 (Do Sínodo Sul de São Paulo, comunicando que não referendou ato da Comissão
Executiva do Sínodo Sul de São Paulo de encaminhamento de recurso da IPI Central de
Votorantim contra decisão do Presbitério de Votorantim; acompanhado de documento da
Comissão Executiva do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando recurso da IPI Central de
Votorantim), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 055/09 (Do
Ministério da Missão, encaminhando pedido de aprovação de calendário de eventos da
Coordenadoria Nacional de Adultos para 2010), decide: Aprovar o seguinte calendário da
Coordenadoria Nacional de Adultos para o ano de 2010: de 22 a 25/1/2010, encontro de serviço
de liderança da CNA; 13 a 15/11/2010, Congresso Nacional de Adultos. Quanto ao Documento
Comex 056/09 (Do Ministério da Missão, encaminhando propostas de alteração no Código
Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos), decide: Aprovar as seguintes alterações no
Código Eleitoral da Coordenadoria Nacional de Adultos: 1) No Art. 4º: “O registro da candidatura
deverá ser feita em livro próprio da Comissão Eleitoral, nomeada pela Diretoria da CNA quatro
meses antes do pleito”; 2) No Art. 9º: “A votação se dará nas Coordenadorias Regionais de
Adultos dos Presbitérios e obedecerá ao seguinte critério: I - A reunião será extraordinária,

convocada para o mesmo dia e hora (horário de Brasília) determinados pela Comissão Eleitoral
em todas as Coordenadorias Regionais de Adultos dos Presbitérios, até 90 dias antes da
realização da reunião da CNA, na qual se dará a posse dos eleitos”. Quanto ao Documento
Comex 057/09 (Do Ministério da Missão, encaminhando proposta de alteração no Regimento
Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos), decide: Aprovar a seguinte alteração no
Regimento Interno da Coordenadoria Nacional de Adultos: no Art. 4º: “A Diretoria será
constituída por 2 (dois) coordenadores, sendo, preferencialmente, um homem e uma mulher, e
seis assessores”. Quanto ao Documento Comex 058/09 (Da Secretaria Geral da IPI do Brasil,
encaminhando pedido de providências a respeito da Bandeira da IPI do Brasil), decide: 1)
Determinar que a Diretoria fique encarregada de providenciar manual descritivo da bandeira da
IPI do Brasil; 2) Providenciar os devidos registros legais da bandeira da IPI do Brasil. Quanto ao
Documento Comex 059/09 (Da Tesouraria Geral e da Administração Geral da IPI do Brasil,
encaminhando proposta de revisão orçamentária para os anos de 2009 e 2010), decide: Aprovar
o seguinte orçamento para 2009 e 2010: ------------------DEPARTAMENTOS
MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO

%
6,6172%

2009

2010

308.030,00

277.227,00

Execução - Ministério da Comunicação

0,0752%

3.500,00

3.150,00

O Estandarte

3,1149%

145.000,00

130.500,00

Revista Alvorada

0,4296%

20.000,00

18.000,00

Portal

0,2148%

10.000,00

9.000,00

Criação e Marketing

1,3534%

63.000,00

56.700,00

Outras Mídias
Associação Evangélica e Literária Pendão
Real

0,1074%

5.000,00

4.500,00

1,3218%

61.530,00

55.377,00

Execução

1,1070%

51.530,00

46.377,00

Conselho Fiscal

0,1074%

5.000,00

4.500,00

Conselho Editorial

0,1074%

5.000,00

4.500,00

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

26,3876%

1.228.343,00

1.105.508,70

Execução - Ministério da Educação

0,0752%

3.500,00

3.150,00

Fundo para capacitação de liderança

1,2889%

60.000,00

54.000,00

Secretaria de Educação Teológica (FECP)

23,7998%

1.107.883,00

997.094,70

STSP

6,4034%

298.080,00

268.272,00

STAGS

6,4034%

298.080,00

268.272,00

STF

6,0432%

281.313,00

253.181,70

CTM Nordeste

2,1345%

99.360,00

89.424,00

CTM Sudeste

0,6670%

31.050,00

27.945,00

Educação Teológica - Custo de transição
Secretaria de Ensino Infantil, Básico e
Superior

2,1482%

100.000,00

90.000,00

0,0430%

2.000,00

1.800,00

Programa de Educação Continuada

0,0430%

2.000,00

1.800,00

Secretaria de Educação Cristã

1,0947%

50.960,00

45.864,00

Secretaria

0,0430%

2.000,00

1.800,00

Execução

1,0518%

48.960,00

44.064,00

0,0430%

2.000,00

1.800,00

2.046.235,00

1.841.611,50

Secretaria de Música e Liturgia
MINISTÉRIO DA MISSÃO

43,9578%

Execução - Ministério da Missão

0,0752%

3.500,00

3.150,00

Secretaria de Evangelização

32,6531%

1.520.000,00

1.368.000,00

Secretaria de Diaconia

3,5625%

165.835,00

149.251,50

Execução - Secretaria de Diaconia

0,8593%

40.000,00

36.000,00

Associação Bethel

1,8010%

83.835,00

75.451,50

ASA Vida (ACV)

0,9023%

42.000,00

37.800,00

Secretaria de Família

1,1472%

53.400,00

48.060,00

Execução - Secretaria de Família

0,0430%

2.000,00

1.800,00

CNA

0,4447%

20.700,00

18.630,00

CNU

0,4447%

20.700,00

18.630,00

Adolescentes e Crianças

0,2148%

10.000,00

9.000,00

Secretaria Pastoral

6,5199%

303.500,00

273.150,00

0,4296%
1,7186%

20.000,00

18.000,00

Execução - Secretaria Pastoral
Auxílio Viúvas

80.000,00

72.000,00

Seguro de Vida

2,2234%

103.500,00

93.150,00

Previdência Privada

2,1482%

100.000,00

90.000,00

ADMINISTRAÇÃO

19,5788%

911.392,00

810.252,80

Presidência

0,8593%

40.000,00

36.000,00

Secretaria Geral

0,3222%

15.000,00

13.500,00

Tesouraria

0,2578%

12.000,00

10.800,00

Administração Geral

0,2578%

12.000,00

10.800,00

Execução Administrativa

17,8817%

832.392,00

739.152,80

55.000,00

49.500,00

DIREÇÃO

1,1815%

AG

0,1074%

5.000,00

4.500,00

COMEX

0,4296%

20.000,00

18.000,00

Diretoria

0,6445%

30.000,00

27.000,00

RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS

0,9237%

43.000,00

38.700,00

Aipral

0,0644%

3.000,00

2.700,00

Amir

0,1074%

5.000,00

4.500,00

Celadec

0,0000%

-

-

Cenacora

0,0215%

1.000,00

900,00

Cese

0,0000%

-

-

CLAI

0,0215%

1.000,00

900,00

CMI

0,0644%

3.000,00

2.700,00

Diaconia (Nordeste)

0,0000%

-

-

GTME

0,0215%

1.000,00

900,00

IEPG - Rudge Ramos

0,0215%

1.000,00

900,00

IEPG - São Leopoldo

0,0215%

1.000,00

900,00

Missão Caiuá

0,3652%

17.000,00

15.300,00

0,1074%

5.000,00

4.500,00

Verba de Representação

Contribuição

0,2578%

12.000,00

10.800,00

Parcerias com Igrejas

0,2148%

10.000,00

9.000,00

COMISSÕES E ASSESSORIAS

0,6230%

29.000,00

36.100,00

Comissão Permanente Exame de Contas

0,1074%

5.000,00

4.500,00

Comissões Temporárias

0,4296%

20.000,00

18.000,00

Comissão Eleitoral

0,0000%

-

10.000,00

Assessoria Jurídica

0,0430%

2.000,00

1.800,00

Assessoria de estatística

0,0430%

2.000,00

1.800,00

34.000,00

30.600,00

PROJETO SEMEANDO

0,7304%

Planejamento Estratégico

0,2578%

12.000,00

10.800,00

Encontros

0,2148%

10.000,00

9.000,00

Coordenação

0,2578%

12.000,00

10.800,00

TOTAL

100%

4.655.000,00
4.189.500,00
Quanto ao Documento Comex 060/09 (Da Tesouraria Geral da IPI do Brasil, encaminhado
pedido de providências a respeito da regulamentação existente sobre ajuda para viagens de
representantes sinodais junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral), decide: 1) Aprovar a
seguinte regulamentação a respeito de ajuda para pagamento de despesas com passagens
aéreas ou terrestres de representantes sinodais para participação em reuniões da Comissão
Executiva da Assembléia Geral: “1º) As solicitações devem ser encaminhadas à tesouraria com
antecedência mínima de 40 dias, no caso das reuniões previamente agendadas; no caso de
reuniões emergenciais, será dispensada essa formalidade; 2º) O valor do auxílio será
proporcional à taxa de adimplemento das igrejas de cada sínodo junto à tesouraria da IPI do
Brasil (exemplo: um sínodo com taxa de adimplemento de 80% poderá receber auxílio máximo
no valor de 80% das despesas); 3º) O auxílio só será concedido aos sínodos cujos
representantes participarem integralmente da reunião; 4º) A aquisição das passagens será
autorizada exclusivamente pela Tesouraria Geral da IPI do Brasil; 5º) Em caso de desistência de
participação na reunião após a aquisição das passagens, caberá ao sínodo providenciar o
ressarcimento das despesas junto à Tesouraria Geral da IPI do Brasil; 6º) As demais despesas
para participação na reunião bem como quaisquer despesas extras causadas por alteração nas
passagens serão de responsabilidade dos sínodos”; 2) Determinar que a Administração Geral
desenvolva estudos para apresentação de alternativas de custeio das despesas da
representação sinodal em reuniões da Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao

Documento Comex 061/09 (Da Tesouraria Geral da IPI do Brasil, encaminhando solicitação de
autorização para a prática de desconto de taxa administrativa de 5% sobre doações ou
contribuições que transitarem pela conta bancária da IPI do Brasil), decide: Adotar a prática de
desconto de taxa administrativa de 5% sobre doações ou contribuições que transitarem pela
conta bancária da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 062/07 (Da Tesouraria Geral da
IPI do Brasil, encaminhando consulta a respeito de auxílio concedido para v iagens de
representantes para participação em reuniões da Assembléia Geral da IPI do Brasil), decide:
Nomear a seguinte comissão para estudar e apresentar proposta a respeito de auxílio concedido
para viagens de representantes para participação em reuniões da Assembléia Geral da IPI do
Brasil na próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral: Presb. Walter Signorini
(relator), Revs. Assir Pereira, Aury Vieira Reinaldet e Gerson Correia de Lacerda. Quanto ao
Documento Comex 063/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando comunicação de
encerramento de acordo de prestação de serviços da empresa Détres à IPI do Brasil), decide:
Aprovar o encerramento do acordo de prestação de serviços da empresa Détres com a IPI do
Brasil. Quanto ao Documento Comex 064/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
comunicando homologação da decisão da Comissão Executiva da Assembléia Geral de
aprovação do texto das Ordenações Litúrgicas da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento.
Quanto ao Documento Comex 065/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, comunicando
homologação da emenda à Constituição da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento. Quanto
ao Documento Comex 066/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a
respeito da contribuição das congregações à Tesouraria da IPI do Brasil), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 067/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
encaminhando decisão a respeito do livro de atas e atos do Sínodo Setentrional), decide: 1)
Advertir o Sínodo Setentrional pelo não cumprimento da decisão da Assembléia Geral de
encaminhamento de seu livro de atas no prazo de 15 dias após o término da reunião da
Assembléia Geral; 2) Determinar que o livro seja encaminhado até o dia 30/9/2009. Quanto ao
Documento Comex 068/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a
respeito de proposta de exclusão do Parágrafo 3º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil),
decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 069/09 (Da Assembléia Geral da
IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de proposta de emenda ao Artigo 37 da
Constituição da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex
070/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de v enda de
dois apartamentos de propriedade da IPI do Brasil em Londrina, PR), decide: Tomar
conhecimento e determinar que a Diretoria da Assembléia Geral tome as providências
necessárias para a venda de dois apartamentos de propriedade da IPI do Brasil em Londrina,
PR. Quanto ao Documento Comex 071/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,

encaminhando aprovação de alterações no Código Eleitoral da IPI do Brasil), decide: 1)
Designar a seguinte Comissão Eleitoral: Revs. Mário Ademar Fava (relator), Gessé Morais de
Araújo e Enos Gomes da Silva; Presbs. Jacira Costa e Jefferson Barbosa Borges; 2) Aprovar o
seguinte calendário: eleição da Diretoria da Assembléia Geral em 4/12/2010; reunião da
Assembléia Geral em 4 a 8/2/2011. Quanto ao Documento Comex 072/09 (Da Assembléia
Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão de aprovação de Afirmação de Fé da IPI do
Brasil), decide: 1)Tomar conhecimento; 2) Divulgar à igreja a Afirmação de Fé aprovada para
conhecimento e utilização; 3) Encaminhar a Afirmação de Fé aprovada à Comissão Especial
para Elaboração de Afirmação de Fé. Quanto ao Documento Comex 073/09 (Da Assembléia
Geral da IPI do Brasil, encaminhando aprovação de alterações no Estatuto da IPI do Brasil),
decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 074/09 (Da Assembléia Geral da
IPI do Brasil, encaminhando aprovação de alterações no Padrão de Estatuto para as Igrejas
Locais da IPI do Brasil), decide: Estabelecer o seguinte calendário para aprovação das
alterações do Estatuto das Igrejas Locais da IPI do Brasil: até 31/10/2009, aprovação nas igrejas
locais para encaminhamento aos presbitérios para homologação; até 28/2/2010, registro nos
cartórios das alterações. Quanto ao Documento Comex 075/09 (Da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, encaminhando decisão de realização de censo geral da IPI do Brasil de quatro em quatro
anos), decide: 1) Designar a seguinte Comissão Especial para organizar o censo: Rev. Josué
Pinto (relator), Presb. Alexandre do Valle Bom, Mis. César Orlando Mendosa Ramírez, Rev.
Rodolfo Garcia Montosa. 2) Determinar que a Comissão encaminhe relatório sobre a
organização do censo a ser feito à próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia
Geral. Quanto ao Documento Comex 076/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
encaminhando decisão a respeito de lema e texto bíblico para o biênio 2009-2010), decide:
Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 077/09 (Da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, encaminhando decisão a respeito do relatório da Comissão Executiva da Assembléia
Geral referente ao período de janeiro de 2007 a junho de 2009), decide: Tomar conhecimento.
Quanto ao Documento Comex 078/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando
decisão a respeito do livro de atas e atos do Sínodo Ocidental), decide: Tomar conhecimento.
Quanto ao Documento Comex 079/09 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando
decisão de aprovação do livro de atas da Comissão Executiva da Assembléia Geral), decide:
Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 080/09 (Da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, encaminhando decisão a respeito de convocação de reunião extraordinária da
Assembléia Geral), decide: 1) Convocar a reunião extraordinária da Assembléia Geral para os
dias 25 a 27/2/2010; 2) Recomendar que os presbitérios não alterem sua repres entação para
essa reunião; 3) Registrar convite do Presbitério Osasco para hospedar a reunião da Assembléia
Geral. Quanto ao Documento Comex 081/09 (Da Comissão Permanente de Exame de Contas

e Auditoria, encaminhando relatório referente aos gastos com a reforma do Edifício 31 de Julho),
decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Registrar sua aprovação nos seguintes termos: “Após a
verificação dos documentos, constatamos a veracidade dos registros contábeis e fiscais, bem
com a elaboração de orçamentos para execução dos serviços de reforma”. Quanto ao Relatório
da Tesouraria, Decide: Tomar conhecimento. OUTRAS DECISÕES: 1) Quanto ao Hinário
Cantai Todos os Povos, decide: 1º) Nomear a seguinte Comissão Responsável: Rev. Émerson
Ricardo Pereira dos Reis (relator), Sônia Carvalho Alvarenga de Souza Nogueira, Márcia
Guedelha Blasi Fourier, Márcio Roberto Lisbôa, Luiz Otávio Pereira do Carmo, Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho, Revs. Lysias de Oliveira Santos e Gerson Correia de Lacerda; 2º)
Determinar que essa comissão proceda à revisão do hinário, conservando os mesmos hinos e a
mesma numeração; 3º) Autorizar a reimpressão do hinário com as letras dos hinos; 4º)
Determinar que a Comissão apresente cronograma de trabalho à Secretaria Geral no prazo de
40 dias. 2) Quanto ao calendário de reuniões da Comissão Executiva da Assembléia Geral
para 2010, decide: Estabelecer o seguinte calendário de reuniões para o ano de 2010: 16 e
17/4/2010; 27 e 28/8/2010; 26 e 27/11/2010. 3) Quanto à penhora judicial das contas da
igreja: Durante a reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral, chegou a informação de
que as contas bancárias da igreja tinham sofrido penhora judicial em função das questões
trabalhistas envolvendo o Colégio Carlos René Egg, da IPI Central de Votorantim. Depois de
muita reflexão e oração, ouvindo as explicações e orientações fornecidas pelo Rev. João Luiz
Furtado, que tem acompanhado o assunto na condição de advogado, decide: autorizar a
Diretoria da Assembléia Geral a buscar consultoria especializada e a tomar t odas as
providências que forem necessárias, informando a igreja a respeito do que está ocorrendo e
informando a Comissão Executiva a respeito do andamento de suas atividades. SUSPENSÃO E
REINÍCIO DA REUNIÃO: A reunião foi suspensa às 13h05, com oração pelo Rev. Jean Carlos
Seletti, após palavra da coordenadora nacional de adultos, Ione Rodrigues Martins, solicitando
apoio ao trabalho de sua Coordenadoria, e retomada às 14h30. MUDANÇA DE
REPRESENTAÇÃO: Às 14h30, assumiu a representação do Sínodo Osasco o Rev. Paulo César
de Souza, em substituição ao Rev. Eliseu Fonda da Silva. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAREMSE DA REUNIÃO: Às 18h30, foi concedida autorização para se retirarem da reunião aos Revs.
Leontino Farias dos Santos, do Sínodo Borda do Campo, e Fernando Bortolleto Filho, do Sínodo
Norte Paulistano. PALAVRA DE REPRESENTANTE DA IPI DO BRASIL JUNTO À MISSÃO
EVANGÉLICA CAIUÁ E AO GRUPO DE TRABALHO MISSIONÁRIO EVANGÉLICO (GTME):
O Rev. Jonas Furtado do Nascimento apresentou relatório a respeito das instituições junto às
quais atua como representante de nossa igreja, destacando: 1) a necessidade de novos obreiros
na Missão Caiuá; 2) a organização da Igreja Indígena Presbiteriana com a qual devemos ampliar
o relacionamento. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada.

ENCERRAMENTO: A reunião encerrou-se às 19h35, com oração pela Presba. Eleni Rodrigues
Mender Rangel. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata
que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel

Rev. Ézio Martins de Lima

Presb. Assuero Guerra de Moura

ATA DA 14ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2009, com início às 9h20, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes; Sínodo Brasil
Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Meridional: Rev. Ismael Devidé; Sínodo Minas Gerais:
Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo
Norte Paulistano: Rev. Fernando Bortolleto Filho; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da
Silva; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Rafael Lemos
Viana; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Viani; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal
da Silva; Sínodo Sul de São Paulo: Rev. Heitor Beranger Júnior; Sínodo Vale do Rio Paraná:
Presb. Moacir Enos Rosa. AUSENTES: Sínodos: Oeste Paulista e Setentrional. QUÓRUM:
Havendo quorum, o presidente declara abertos os trabalhos da 14ª Reunião da Comissão
Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS:
Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro; Rev.
José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Rev. Jonas Furtado do Nascimento,
coordenador missionário da Secretaria de Evangelização; Rev. Mário Ademar Fava, assessor
jurídico da IPI do Brasil; Rev. Ricardo José Bento, secretário de Diaconia; Rev. Paulo César de
Souza, do Sínodo Osasco; Presb. Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo
Carlos Pereira e coordenador nacional do Projeto Semeando; Presb. Caleb Soares, da Igreja
Presbiteriana do Brasil; Ione Rodrigues Martins, coordenadora nacional de adultos; Odair
Martins, assessor da Coordenadoria Nacional de Adultos; Fabrício Andrade Guilherme,
secretário do portal da IPI do Brasil. DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Silas Silveira e
constou de: cântico do hino “Bendita Hora de Oração” (hinário Cantai Todos os Povos, 147);
oração, leitura bíblica e proclamação da Palavra pelo Rev. Silas; cântico do hino “Vem, Santo
Espírito” (hinário Cantai Todos os Povos, 408); Oração do Senhor. Após a devocional, o Presb.
Caleb Soares teve a oportunidade de dar informações sobre o livro que escreveu e que será
publicado em dezembro sobre as igrejas presbiterianas centenárias (tanto da Igreja Presbiteriana
como da Igreja Presbiteriana Independente). HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte
horário de trabalho: das 9h00 às 13h00; das 14h30 até o encerramento da agenda. ENTRADA
DE DOCUMENTOS: Comex 082/09 – De Diaconia, de 14/8/2009, encaminhando relatório

institucional referente ao ano de 2008. Comex 083/09 – Do Sínodo Nordeste, de 19/8/2009,
encaminhando proposta de mudanças no modelo das reuniões da Assembléia Geral. Comex
084/09 – Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 20/8/2009, encaminhando resposta aos
pedidos de bolsas de estudos para os Revs. Samuel Levy Trindade Júnior, Luiz César Alves
Espinhosa e Cleusa Caldeira. Comex 085/09 – Do Sínodo Brasil Central, de 26/8/2009,
solicitando apresentação ao Rev. Márcio Bergamo de Araújo para obtenção de bolsa de estudos.
Comex 086/09 – Do Sínodo Vale do Rio Paraná, de 1º/9/2009, encaminhando consulta sobre
Artigo 37, Parágrafo 1º, da Constituição da IPI do Brasil, com parecer da Assessoria Jurídica da
IPI do Brasil. Comex 087/09 – Do Sínodo Oeste Paulista, de 14/9/2009, encaminhando proposta
de emenda ao Código Disciplinar da IPI do Brasil. Comex 088/09 – Do Sínodo Setentrional, de
22/9/2009, encaminhando livro de atas. Comex 089/09 – Do Sínodo Minas Gerais, de 3/11/2009,
encaminhando solicitação de continuidade de ajuda financeira ao Rev. David Rose de Carvalho.
Comex 090/09 – Da Comissão Especial que analisou as decisões do Supremo Concílio e da
Assembléia Geral, de 9/11/2009, encaminhando relatório. Comex 091/09 – Do Sínodo Ocidental,
de 10/11/2009, encaminhando livro de atas. Comex 092/09 – Da Fundação Eduardo Carlos
Pereira, de 10/11/2009, encaminhando resposta à solicitação de bolsa de estudos para a Reva.
Sueli da Silva Machado e informação sobre bolsistas atuais. Comex 093/09 – Da Aliança
Mundial de Igrejas Reformadas, de 10/11/2009, solicitando mudança na representação da IP I do
Brasil. Comex 094/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 12/11/2009, encaminhando
relatório a respeito das providências tomadas e da situação atual dos problemas enfrentados em
função das questões trabalhistas envolvendo o Colégio Carlos René Egg, de Votorantim, SP.
Comex 095/09 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 12/11/2009, encaminhando proposta de
contrato com o Escritório de Advocacia Paulo Ferraz. Comex 096/09 – Da Administração Geral,
de 12/11/2009, encaminhando proposta de custeio da representação sinodal em reuniões da
Comissão Executiva da Assembléia Geral. Comex 097/09 – Da Comissão Especial nomeada
para estudar questão de auxílio a representantes para participação em reuniões da Assembléia
Geral, de 12/11/2009, encaminhando estudo e proposta. Comex 098/09 – Do coordenador
nacional do Projeto Semeando, de 12/11/2009, encaminhando relatório. DECISÕES: Quanto ao
Documento Comex 082/09 (De Diaconia, encaminhando relatório institucional referente ao ano
de 2008), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 083/09 (Do Sínodo
Nordeste, encaminhando proposta de mudanças no modelo das reuniões da Assembléia Geral ,
decide: 1) Que as reuniões da Assembléia Geral da IPI do Brasil sejam realizadas também em
auditórios, centros de convenção ou hotéis que disponham de tais espaços; 2) Que as reuniões
da Assembléia Geral da IPI do Brasil priorizem o trabalho das comissões e do plenário, sempre
objetivando otimizar o tempo e os recursos de nossos concílios. Quanto ao Documento Comex
084/09 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando resposta aos pedidos de bolsas

de estudos para os Revs. Samuel Levy Trindade Júnior, do Sínodo Oeste Paulista, Luiz César
Alves Espinhosa, do Sínodo Oeste Paulista, e Cleusa Caldeira, do Sínodo Meridional), decide:
1) Não atender as solicitações dos Revs. Samuel Levy Trindade Júnior e Luiz César Alves
Espinhosa por estarem fora do escopo estatutário, visto não serem pedidos de bolsas de estudo
para cursos de pós-graduação; 2) Não atender a solicitação da Reva. Cleusa Caldeira, devido a
outros compromissos financeiros da Fundação Eduardo Carlos Pereira e devido ao fato de que o
tema de sua pesquisa foge às prioridades educacionais de interesse da IPI do Brasil e do seu
projeto de educação teológica. Quanto ao Documento Comex 085/09 (Do Sínodo Brasil
Central, solicitando carta de apresentação ao Rev. Márcio Bergamo de Araújo para obtenção de
bolsa de estudos), decide: conceder carta de apresentação ao Rev. Márcio Bergamo de Araújo
para obtenção de bolsa de estudo. Quanto ao Documento Comex 086/09 (Do Sínodo Vale do
Rio Paraná, encaminhando consulta sobre Artigo 37, Parágrafo 1º, da Constituição da IPI do
Brasil, com parecer da Assessoria Jurídica da IPI do Brasil), decide: aguardar regulamentação
que está para ser estabelecida pela Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 087/09
(Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando proposta de emenda ao Código Disciplinar da IPI do
Brasil), decide: devolver o documento ao Sínodo Oeste Paulista para que providencie nova
redação do mesmo. Quanto ao Documento Comex 088/09 (Do Sínodo Setentrional,
encaminhando livro de atas), Considerando que: 1) Na capa do livro não há a indicação dos
anos das atas; 2) Não há termos de abertura e de encerramento; 3) As folhas não foram
rubricadas pelo presidente; 4) As páginas não estão numeradas (na verdade, parece que as atas
foram feitas separadamente, por pessoas diferentes e, depois, juntadas, pois uma das atas tem
suas páginas numeradas); 5) Há atas sem qualquer assinatura e atas com assinaturas faltando;
6) Na primeira ata, o espaço em branco final não foi inutilizado; 7) Foram utilizadas diversas
fontes na digitação (inclusive, fontes diferentes na mesma ata); 8) Em uma das atas há
observações feitas à mão na margem direita; 9) Na primeira ata não consta sua aprovação; 10)
Ao final, o livro não tem uma folha em branco para as observações; 11) Uma das atas homologa
estatutos; constam as correções propostas, mas os textos dos estatutos não estão na ata; 12)
Em algumas atas é usado papel timbrado, com o logo da IPI do Brasil; 13) O Sínodo se reuniu
em 17/3/2007 e posteriormente em 14/3/2009; conforme a Constituição da IPI do Brasil, os
sínodos devem se reunir ordinariamente uma vez por ano; 14) Há uma ata de reunião ordinária
no dia 14/3 (21ª); a seguir, há uma “Ata da primeira sessão da 21ª reunião ordinária”, do dia
15/3; decide: 1) Rejeitar o livro de atas do Sínodo Setentrional; 2) Determinar que as atas sejam
refeitas segundo as normas da IPI do Brasil e que o livro de atas seja encaminhado à Com issão
Executiva da Assembléia Geral até o dia 1º/4/2010. Quanto ao Documento Comex 089/09 (Do
Sínodo Minas Gerais, encaminhando solicitação de continuidade de ajuda financeira ao Rev.
David Rose de Carvalho), decide: renovar durante o ano de 2010 o auxílio ao Rev. David Rose

de Carvalho no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês. Quanto ao Documento Comex
090/09 (Da Comissão Especial que analisou as decisões do Supremo Concílio e da Assembléia
Geral, encaminhando relatório), decide: 1) Encaminhar à Assembléia Geral da IPI do Brasil as
seguintes propostas: a) Que as decisões tomadas pelo antigo Supremo Concílio e Assembléia
Geral, por se tratarem de decisões infraconstitucionais, sejam editadas como anexo no Livro de
Ordem da IPI do Brasil, para conhecimento de toda a igreja; b) Que, após a realização das
reuniões da Assembléia Geral, sejam destacadas as decisões que têm força de lei ordinária e as
regulamentações a artigos de Constituição, para publicação nos órgãos de divulgação da igreja
e, posteriormente, inserção no Livro de Ordem; c) Que seja designada comissão especial para
continuar o levantamento das leis ordinárias que ainda estão em vigor, para publicação; 2)
Encaminhar à apreciação da Assembléia Geral o relatório da Comissão Executiva sobre as
decisões tomadas pelo antigo Supremo Concílio e Assembléia Geral. Quanto ao Documento
Comex 091/09 (Do Sínodo Ocidental, encaminhando livro de atas, decide: Aprovar com as
seguintes observações: 1) Na página 11, linha 7, em vez de “5h25” registrar “17h25”; 2) Na
página 11, linha 17, há um “registro de pesar: Rev. Trajano”, mas não cita o motivo. Quanto ao
Documento Comex 092/09 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando resposta à
solicitação de bolsa de estudos para a Reva. Sueli da Silva Machado e informação sobre
bolsistas atuais), decide: Registrar nos seguintes termos: “1) A solicitação de bolsa de estudo da
Reva. Sueli da Silva Machado foi encaminhada à Fundação Mary Harriet Speers para
viabilização de seu atendimento; 2) A IPI do Brasil tem, neste ano, um bolsista custeado pela
Fundação Mary Harriet Speers, no Instituto Ecumênico de Pós-Graduação de Rudge Ramos;
trata-se do Rev. Adilson de Souza Filho; nível de doutorado”. Quanto ao Documento Comex
093/09 (Da Aliança Mundial de Igrejas Reformada, solicitando mudança na representação da IPI
do Brasil), considerando que a Aliança comunicou que a representação deve ser integrada por
uma mulher e por uma pessoa com menos de 30 anos, decide: Alterar a delegação da IPI do
Brasil junto à WARC, que passa a ser assim constituída: Revs. Assir Pereira, Alex Sandro dos
Santos e Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, titulares; e Rev. Clayton Leal da Silva,
suplente. Quanto ao Documento Comex 094/09 (Da Diretoria da Assembléia Geral,
encaminhando relatório a respeito das providências tomadas e da situação atual dos problemas
enfrentados em função das questões trabalhistas envolvendo o Colégio Carlos René Egg, de
Votorantim, SP), decide: Tomar conhecimento e aguardar o resultado do trabalho que vem
sendo desenvolvido pela Diretoria da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 095/09
(Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando proposta de contrato com o Escritório de
Advocacia Paulo Ferraz Sociedade de Advogados para prestação de serviços), decide: Aprovar
a contratação do escritório Paulo Ferras Sociedade de Advogados para prestação de serviços à
IPI do Brasil, a partir de 1º/1/2010. Quanto ao Documento Comex 096/09 (Da Administração

Geral, encaminhando proposta de custeio da representação sinodal em reuniões da Comissão
Executiva da Assembléia Geral, decide: Estabelecer a seguinte Regulamentação ao Parágrafo
Único do Artigo 126 da Constituição da IPI do Brasil: “1) Todas as despesas com a realização da
reunião serão pagas pela Tesouraria Geral da IPI do Brasil; 2) Após a reunião, a Tesouraria
Geral da IPI do Brasil providenciará o levantamento do total das despesas e sua divisão pelo
número total de sínodos, mais a Diretoria da Assembléia Geral, o tesoureiro geral, o
administrador geral, o secretário geral e outras pessoas convocadas oficialmente para a reunião;
3) O levantamento das despesas será feito exclusivamente com base nos comprovantes
apresentados e aceitos pela Tesouraria Geral da IPI do Brasil; 4) Cada sínodo providenciará o
pagamento da parcela referente ao seu representante; 5) A Tesouraria Geral da IPI do Brasil se
responsabilizará pelo pagamento das parcelas referentes à Diretoria da Assembléia Geral, à
Tesouraria Geral, à Administração Geral, à Secretaria Geral e a outras pessoas convocadas
oficialmente para a reunião; 6) Cada sínodo terá o prazo de 30 dias após o recebimento do
boleto para providenciar o pagamento da parcela referente a seu representante”. Quanto ao
Documento Comex 097/09 (Da Comissão Especial nomeada para estudar a questão de auxílio
a representantes para participação em reuniões da Assembléia Geral, encaminhando relatório),
considerando que a Constituição da IPI do Brasil estabelece, em seu Art. 126, que as despesas
de ministros e presbíteros para comparecerem às reuniões da Assembléia Geral, inclusive dos
membros de sua Diretoria, devem ser pagas pelos respectivos presbitérios, decide estabelecer a
seguinte regulamentação: “1) O auxílio a ser concedido para viagens de representantes para
participação em reuniões da Assembléia Geral seja concedido somente em casos excepcionais,
ou seja, quando o presbitério não tiver condições de enviar nenhum representante; 2) O auxílio
será concedido somente para um representante e cobrirá tão somente as despesas de
transporte; 3) O auxílio só será concedido para participação integral na reunião, ficando o
presbitério responsável pelo ressarcimento das despesas caso isso não ocorra; 4) A solicitação
de auxílio terá de ser encaminhada oficialmente pelo presbitério à Tesouraria Geral da IPI do
Brasil pelo menos 30 (trinta) dias antes do início da reunião”. Quanto ao Documento Comex
098/09 (Do coordenador nacional do Projeto Semeando, encaminhando relatório), decide: 1)
Tomar conhecimento; 2) Acolher pedido do Presb. Arnold Hermann Ferle de sua substituição na
coordenação nacional do Projeto Semeando; 3) Registrar reconhecimento pelo trabalho feito e
de louvor a Deus pela vida do Presb. Arnold Hermann Ferle; 4) Determinar que a Diretoria da
Assembléia Geral fique encarregada de designar novo coordenador nacional para o Projeto
Semeando. OUTRAS DECISÕES: 1) Quanto ao relatório da Tesouraria Geral, decide: Tomar
conhecimento. 2) Quanto ao novo padrão de estatuto das igrejas locais, decide: a)
Determinar aos presbitérios que ainda não homologaram os estatutos das igrejas locais a
suspender temporariamente a homologação de tais estatutos; b) Determinar aos presbitérios que

já homologaram os estatutos de suas igrejas locais a orientarem suas igrejas a suspenderem
temporariamente o registro de seus estatutos; c) Orientar os presbitérios cujas igrejas já
registraram seus estatutos a aguardarem novas orientações; e) Orientar os presbitérios que a
única exceção deve ser feita no caso de igrejas recém-organizadas, cujos estatutos devem ser
homologados e registrados para que tais igrejas tenham regularizada sua situação jurídica; e)
Encaminhar documento para a Assembléia Geral propondo reestudo dos documentos legais da
IPI do Brasil. 3) Quanto às igrejas que não receberam novos membros em 2007 e 2008
conforme a Estatística apresentada na reunião da Assembléia Geral em Bauru, decide: a)
Tomar conhecimento do relatório apresentado pela Diretoria a respeito das igrejas que não
receberam novos membros em 2008 e 2009; b) Enviar cópias desse relatório aos presbitérios e
igrejas locais para que analisem os dados, tentem descobrir as causas da ausência de
crescimento e apresentem ações de revitalização; c) Determinar que informações a respeito de
tais providências sejam encaminhadas à Comissão Executiva da Assembléia Geral até
31/7/2010; d) Determinar aos Sínodos Sul de São Paulo e Rio-São Paulo, aos quais estão
jurisdicionados respectivamente os Presbitérios Votorantim e Fluminense, cujas igrejas não
preencheram o relatório estatístico de 2008, que tomem as providências cabíveis e prestem
relatório à Comissão Executiva da Assembléia Geral até 31/7/2010;

e) Determinar aos

presbitérios cujas igrejas não estão, reiteradamente, providenciando o relatório estatístico que
tomem medidas cabíveis e prestem relatório até 31/7/2010; f) Determinar à Assessoria de
Estatística que proceda levantamento destacando as igrejas que apresentam crescimento.
SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 13h10 para almoço, com
oração pelo Rev. Aury Vieira Reinaldet, e retomada às 14h40. AUTORIZAÇÃO PARA
RETIRAR-SE DA SESSÃO: Às 18h30, foi concedida autorização ao Rev. Fernando Bortolleto
Filho para retirar-se; às 20h00, ao Rev. Roberto Viani. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A
presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 10h25 com
oração pelo Presb. Jonatas e bênção pelo Rev. Clayton. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria
presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira
Rev. Paulo de Melo Cintra Damião
Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel

Rev. Ézio Martins de Lima
Presb. Assuero Guerra de Moura

ATA DA 15ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 16 de abril de 2010, com início às 9h15, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vicepresidente; Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º
secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton Rodrigo
Zanini Paes; Sínodo Brasil Central: Rev. Silas Silveira; Sínodo Minas Gerais: Rev. Alex
Sandro dos Santos; Sínodo Nordeste: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte
Paulistano: Rev. José Rubens Lima Jardilino; Sínodo Ocidental: Rev. Mário Sérgio de Góis;
Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva;
Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Rafael Lemos Viana; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Mauro de
Souza Castro; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. Levi Franco Alvarenga; Sínodo Sul de São
Paulo: Rev. Heitor Beranger Júnior; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Moacir Enos Rosa.
AUSENTES: Da Diretoria: Rev. Paulo de Melo Cintra Damião; Dos Sínodos: Meridional e
Setentrional. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 15ª
Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício 2007-2010.
DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury Vieira
Reinaldet, tesoureiro geral; Rev. Mário Ademar Fava, assessor jurídico da IPI do Brasil; Presb.
Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Filippo Blancato,
da diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. João Luiz Furtado, da assessoria de
Patrimônio da IPI do Brasil; Ione Rodrigues Martins, Daltro Izídio dos Santos e Odair Martins, da
Coordenadoria Nacional de Adultos; Presb. Ricardo Wagner Camilo. DEVOCIONAL: Foi dirigida
pelo Rev. José Rubens Lima Jardilino, constando de: oração pelo Rev. Levi; leitura do Salmo
138; cântico do hino “Vós, criaturas de Deus Pai”, do hinário Cantai Todos os Povos, número 96;
leitura bíblica de João 20.19-23; oração por iluminação pelo Rev. Filippo Blancato; proclamação
da palavra; cântico do hino “Fortalece a tua igreja”, do hinário Cantai Todos os Povos, número
151; e oração do Senhor por todos. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário
de trabalho: das 9h00 às 13h00; das 14h30 até às 19h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS:
Comex 001/10 – Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 26/11/2009, solicitando a respeito do
patrimônio pertencente à IPI do Brasil onde está o Acampamento Cristo é Vida: 1) revogação do
contrato de comodato entre a IPI do Brasil e a Associação Evangélica Maanaim; 2)
estabelecimento de contrato de comodato entre a IPI do Brasil e a Associação Sócio-Ambiental
Vida. Comex 002/10 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 9/12/2009, encaminhando carta

aberta enviada pelo Rev. Cesar Sória Anunciação, presidente do Presbitério Maringá, à
Comissão Executiva da Assembléia Geral e às IPIs em geral. Comex 003/10 – Do Rev. Paulo de
Melo Cintra Damião, de 10/12/2010, comunicando viagem aos EUA para participação no Projeto
“Mission to the USA”, bem como manifestando intenção de concorrer à próxima eleição da
Diretoria da Assembléia Geral da IPI do Brasil. Comex 004/10 – Da Diretoria da Assembléia
Geral, de 19/12/2009, encaminhado documento da Diretoria da Associação Bethel ASA -Vida
com informações a respeito da instituição. Comex 005/10 – Do Sínodo Ocidental, de 4/1/2010,
encaminhando seu estatuto para homologação. Comex 006/10 – Do Sínodo Rio-São Paulo, de
10/1/2010, encaminhando seu estatuto para homologação. Comex 007/10 – Do Ministério da
Comunicação, de 21/2/2010, comunicando solicitação de afastamento da Secretaria do Portal da
IPI do Brasil formulada por Fabrício Andrade Guilherme. Comex 008/10 – Do Ministério da
Missão, de 26/3/2010, encaminhando para homologação os seguintes documentos: 1) Estatuto
da Coordenadoria Nacional de Adultos; 2) Estatuto Padrão das Coordenadorias Regionais de
Adultos; 3) Estatuto Padrão das Coordenadorias Locais de Adultos. Comex 009/10 – Do Sínodo
Oeste Paulista, de 27/3/2010, encaminhando solicitação de bolsa de estudo para a Reva. Érica
Godoy Junker Sanches. Comex 010/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010,
encaminhando decisão a respeito de reestudo da regulamentação da reciclagem acadêmica.
Comex 011/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a
respeito da proposta de inclusão de missionários da Secretaria de Evangelização no Programa
de Educação Continuada de Ministros. Comex 012/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
de 1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de proposta de revisão da divisão de custos com
o Programa de Educação Continuada de Ministros. Comex 013/10 – Da Assembléia Geral da IPI
do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de documentos procedentes do
Sínodo Minas Gerais com recursos extraordinários da IPI de São José do Rio Pardo e do Rev.
Éber Bittencourt. Comex 014/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010,
encaminhando decisão a respeito do relatório da Comissão Especial para Elaboração de
Conceito de Missão Integral. Comex 015/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de
1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de proposta de regulamentação do Inciso XI, do
Artigo 111, da Constituição da IPI do Brasil. Comex 016/10 – Da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de proposta de regulamentação do Artigo
112 da Constituição da IPI do Brasil. Comex 017/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de
1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de proposta a respeito dos direitos de pessoas no
exercício de vocação religiosa. Comex 018/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de
1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito do levantamento das decisões do Supremo Concílio
da IPI do Brasil. Comex 019/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010,
encaminhando decisão a respeito de regulamentação sobre transferência de igrejas. Comex

020/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão de dar os
passos para aprovação de alteração nos Artigos 80 e 128 da Constituição da IPI do Brasil.
Comex 021/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a
respeito da Comissão Especial para Elaboração de Declaração da IPI do Brasil a respeito do
homossexualismo. Comex 022/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010,
encaminhando decisão a respeito de intervenção no Sínodo Sul de São Paulo. Comex 023/10 –
Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de
consulta sobre bases bíblicas e históricas para suspensão da participação na santa ceia de
membros da igreja sob disciplina. Comex 024/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de
1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de venda de apartamentos em Fortaleza, CE.
Comex 025/10 – Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a
respeito de proposta de reestudo dos documentos legais da IPI do Brasil. Comex 026/10 – Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, de 1º/4/2010, encaminhando decisão a respeito de
regulamentação do parágrafo 1º do Artigo 37 da Constituição da IPI do Brasil. Comex 027/10 –
Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 1º/4/2010, encaminhando solicitação a respeito de
gestão das dotações de investimento e operacional. Comex 028/10 – Da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, de 1º/4/2010, encaminhando seu Projeto de Sustentabilidade. Comex 029/10 –
Da Secretaria Geral, de 1º/4/2010, encaminhando relatório do Programa de Educação
Continuada de Ministros do ano de 2009. DECISÕES: Quanto à Administração Geral, decide:
Nomear o Presb. Ricardo Wagner Camilo, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF
698.086.438-68, RG 5.892.412-7, residente e domiciliado à rua Figueira, 342, Conjunto Morro do
Farol, Osasco, SP, para a Administração Geral da IPI do Brasil, em substituição ao Presb. Walter
Signorini, que exerceu a função até o final de fevereiro de 2010, atendendo apelo e nomeação
da Comissão Executiva da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex 027/10 (Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando solicitação a respeito de gestão das dotações
de investimento e operacional), considerando que: 1) A Fundação, o Ministério da Educação e o
Escritório Central apresentaram à Assembléia Geral projeções das despesas operacionais e de
investimento que seriam tidas com a reforma da educação teológica com base tão somente em
expectativas a partir dos dados disponíveis na época; 2) Realizou-se concurso para contratação
de docentes com a previsão de trabalho por 10 horas semanais em sala de aula e 10 horas de
trabalho no Projeto de Educação Teológica da Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, critério
este então adotado, mas que elevou os custos operacionais na contratação dos docentes; 3) O
quadro docente e administrativo foi contratado sob o regime da CLT, com recolhimento dos
encargos legais e sociais sobre a folha de pagamento a partir de fevereiro de 2009, elevando o
custo operacional, embora se tenha eliminado riscos de propositura de reclamações trabalhistas
por parte de funcionários; 4) A Comissão Executiva da Assembléia Geral aprovou o orçamento

da IPI do Brasil para o ano de 2010 e, no tocante à dotação anual da Fundação, dividiu-a em
duas rubricas, isto é, funcionamento/operacional, com o valor de R$ 480.760,00, e investimento,
com o valor de R$ 426.334,50; 5) A dotação para funcionamento refere-se ao pagamento dos
professores e funcionários da Faculdade de Teologia e a dotação para investimento refere-se a
investimentos que deverão ser feitos na implantação da infra-estrutura da Faculdade a ser
providenciada no Sítio Floresta, de propriedade da Fundação; 6) Concluída a contratação de
professores e funcionários, verificou-se que o custo de funcionamento (operacional) é maior que
o orçado e que o valor destinado a investimentos não cobrirá os custos da implantação da infraestrutura; 7) A Fundação já tem elaborado estudo de financiamento a ser obtido junto ao Banco
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), haja visto a suficiência das garantias
patrimoniais que possui; decide: 1) Autorizar a Fundação Eduardo Carlos Pereira a assumir a
gestão de toda a dotação que recebe da Tesouraria Geral da IPI do Brasil (verba de
funcionamento e verba de investimentos), administrando-a como um todo, sem a distinção de
rubrica e sem a destinação específica como foi aprovada, e dando à dotação recebida a melhor
destinação possível, de acordo com as necessidades da Faculdade de Teologia; 2) Delegar à
Fundação Eduardo Carlos Pereira a responsabilidade de obter junto ao BNDES o financiamento
de que precisa para a implantação da futura Faculdade; 3) Determinar que a Fundação informe à
Diretoria da Assembléia Geral e à Comissão Executiva da Assembléia Geral, por meio de
relatórios, a destinação que deu ao valor da dotação recebido. Quanto ao Documento Comex
028/10 (Da Fundação Eduardo Carlos Pereira, encaminhando seu Projeto de Sustentabilidade),
decide: 1) Aprovar o seguinte Projeto de Sustentabilidade da Fundação Eduardo Carlos Pereira:
O tema do desenvolvimento sustentável (sustentabilidade) é originário dos movimentos
ambientalistas a partir da metade do século XIX, com a expansão das indústrias e da exploração
agrícola e seus efeitos predatórios sobre o meio ambiente. O Parque Nacional de Yellowstone
(EUA) foi o primeiro marco significativo desse movimento. O aprofundamento do tema ocorreu
no início do século XX focalizando a proteção dos seres humanos, inclusive os indígenas, dando
origem a duas vertentes: preservacionista e conservacionista. 1) Evolução do tema: Atribui-se
ao engenheiro florestal Pinchot o crédito do desenvolvimento sustentável, posteriormente
resumido em sustentabilidade. No final dos anos 60 ganhou força a consciência da face perversa
do descuido com o meio ambiente. Com muitos eventos promovidos e/ou apoiados pela ONU e
suas agências como a UNESCO, o movimento alcança hoje muitos gritos ambientalistas, alguns
até excessivos ou ameaçadores, para despertar em todos a consciência preservacionista e
conservacionista. 2) Foco moderno: A idéia de um mundo melhor para todos sem prejuízo do
meio ambiente ganhou corpo mundialmente, embora para muitos mais parece uma trapaça do
capitalismo para mascarar os efeitos negativos da industrialização predadora. A magnitude da
questão chegou ao lema: “pensar globalmente e agir localmente”, na expectativa de que cada

segmento da sociedade – estado, empresas, igrejas e outros agrupamentos façam a sua parte.
Hoje a sustentabilidade leva em conta: 2.1- Sustentabilidade social: redução das distancias
sociais entre os padrões de vida dos seres humanos; 2.2- Sustentabilidade econômica:
alocação e gestão dos recursos e investimentos públicos e privados; 2.3- Sustentabilidade
ecológica: manutenção de ambiente saudável de vida, evitando-se o consumo excessivo de
recursos não-renováveis (água, energia etc.) e criando recursos renováveis, como pela
biodiversidade, por exemplo; 2.4- Sustentabilidade espacial: configuração urbano-rural
equilibrada e mais cuidado com os assentamentos urbanos; e a 2.5- sustentabilidade cultural:
respeito pela pluralidade de soluções apropriadas a cada cultura e a cada local. A figura abaixo
representa graficamente as principais dimensões organizacionais que asseguram o
desenvolvimento sustentável moderno:

Fonte: Sustentabilidade e Responsabilidade Social – p. 108
3) Instituições sustentáveis: São as instituições que incorporam em suas ações as dimensões
acima mencionadas. A figura seguinte representa graficamente o que se entende hoje como a
sustentabilidade organizacional e suas responsabilidades:

Fonte: Sustentabilidade e Responsabilidade Social – p. 109
A confluência da responsabilidade social e sustentabilidade das organizações leva ao
mapeamento da evolução das expectativas sociais pelas instituições sustentáveis, aquelas que
têm trajetórias em que a sua gestão abrange as áreas de atuação apresentadas no quadro
abaixo:

Fonte: Sustentabilidade e Responsabilidade Social – p. 110
Normas como as da série ISO 9000 e os prêmios de qualidade – FPNQ – estabelecem
patamares mínimos para as organizações, independentemente das suas naturezas – com ou
sem fins econômicos, inclusive a socioambiental. Desse conjunto de idéias surgiram dois

modelos de gestão como ferramentas de apoio ao tema da sustentabilidade: 3.1º) tríplice linha
de resultados (triple bottom line), com as três dimensões – econômica, social e ambiental – da
sustentabilidade, consagrando a última linha (bottom line) como o lucro necessário para
sobreviver e fazer novos investimentos. Este modelo se aplica, preferencialmente, a empresas e
organizações prioritariamente sem fins econômicos (maiores ênfases: social e ambiental); 3.2º)
modelo dos três Ps, uma variação do anterior e se desdobra em Profit, People and Planet (lucro,
pessoas e planeta), abrangendo as três dimensões da sustentabilidade, ilustradas no desenho
abaixo:

Fonte: Sustentabilidade e Responsabilidade Social – p. 117
Este segundo modelo aplica-se às organizações empresariais com fins econômicos, uma vez
que associa a dimensão econômica ao lucro. Desse conjunto de idéias surgem termos como
turismo sustentável, agricultura sustentável, organizações sustentáveis e muitos outros... O
grande desafio é operacionalizar equilibradamente as dimensões desses modelos, o que
demanda fortes competências de gestão dos dirigentes organizacionais. 4) Algumas
conclusões preliminares: Do que vimos até agora e do que vem sendo publicado a respeito do
tema da sustentabilidade, podemos registrar as seguintes conclusões: a) a sustentabilidade tem
a ver com os negócios, e faz cada vez mais, parte do mundo corporativo e organizacional,
independentemente da sua natureza (se com ou sem fins econômicos); b) incluir a
sustentabilidade nas práticas de negócios e empreendimentos significa, basicamente, a busca
de resultados e a adoção de ações sem comprometer a continuidade das organizações, nem
prejudicar a sociedade, nem o meio ambiente; c) no vocabulário comum da responsabilidade
socioambiental usa-se com muita freqüência o termo PPP (people, planet e profit – pessoas,
planeta e lucro), entendendo-se que a sustentabilidade tem a ver com a garantia da continuidade
progressiva, concentrando-se em resultados econômicos, compromisso social e cultural e
respeito ambiental correto, resumidos na relevância dos projetos, nas vantagens e benefícios
sociais e ecológicos das ações empreendidas, com uma visão de longo prazo e um “novo

modelo mental”. 5) Cenário brasileiro: Em nosso país o cenário ambiental alcança progressos,
mas em passos muito lentos e há uma grande distância entre os discursos e as práticas. A
valorização das idéias sobre sustentabilidade ainda não mudou os hábitos e essa mudança do
comportamento é lenta, leva tempo e carece de um papel estimulador permanente em todos os
segmentos da sociedade. Pesquisa recente publicada nas mídias de São Paulo indicou que: - o
brasileiro tem elevado grau de consciência sobre o tema; - em contrapartida, ele tem grande
dificuldade em trazer o conceito para o seu dia a dia (conexão entre fala e ação); - há um grande
ceticismo em relação à propaganda sobre atitudes “verdes” das empresas, mais preocupadas
em melhorar suas imagens públicas; - produtos “verdes” estão acessíveis para consumidores de
maior poder aquisitivo. A pesquisa realizada pelo grupo Havas com mais de 24.000 pessoas em
10 países, incluindo o Brasil com 2.532 respondentes, no primeiro semestre de 2009, revelou
que a escassez de água e poluição ambiental ocupam o 3º. lugar nas preocupações (61%),
ficando atrás de educação (68%) e violência (72%); já as mudanças climáticas preocupam 49%
dos brasileiros.

Fonte: OESP, Caderno Especial sobre Sustentabilidade, p. H6

6) Sustentabilidade presente e futura da Fundação Eduardo Carlos Pereira: 6.1. Síntese
histórica de instituição da Fundação Eduardo Carlos Pereira: A Fundação Eduardo Carlos
Pereira foi instituída pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em 13 de maio de 1963
com o nome de “Fundação Faculdade de Teologia Presbiteriana Independente”, tendo como
seus primeiros conselheiros os doutores Célio de Melo Almada, também seu primeiro presidente,

Silas Fonseca Redondo, Lauro Monteiro da Cruz e José Nogueira e os Revs. Rubens Cintra
Damião, Francisco Guedelha, João Euclydes Pereira, Eliseu Vieira Gonçalves e Azor Etz
Rodrigues. No Estatuto de instituição, em seu Artigo 3º, consta que “A Fundação Faculdade de
Teologia da IPI do Brasil terá por fim principal a manutenção da Faculdade de Teologia da IPI do
Brasil e secundariamente poderá: a) criar outros cursos de ensino teológico ou leigo de qualquer
grau, e cursos especiais de extensão e aperfeiçoamento técnico; b) amparar pes quisas no
campo da teologia e no das ciências ou ramos que tiverem relações com ela; c) manter a
publicação de revistas ou periódicos e patrocinar a edição de obras originais ou traduções
valiosas para o emissor nos cursos que mantiver”. A primeira diretoria da entidade foi composta
por: presidente, Presb. Célio de Melo Almada; vice-presidente, Rev. João Euclydes Pereira;
secretário, Rev. Rubens Cintra Damião; e tesoureiro, Rev. Eliseu Vieira Gonçalves. Na primeira
reunião de 1964, em 18 de fevereiro, o nome original foi alterado para “Fundação Eduardo
Carlos Pereira”, nome que foi homologado pela Curadoria de Fundações do Ministério Público. O
Estatuto vigente foi homologado pela Assembléia Geral da IPI do Brasil em 04 de agosto de
2.006. O Conselho de curadores da gestão atual (2006-2010) é composto pelo Presb. Wilson de
Mattos Silva, Rev. Filippo Blancato, Rev. Kleber Nobre Queiroz, Presb. Sergio Ferreira de Lima,
Rev. Enos Gomes da Silva, Rev. Sergio Francisco dos Santos e Presb. Arnold Hermann Ferle. A
diretoria atual é formada pelo Presb. Ferle, presidente, Rev. Sergio Francisco, vice-presidente,
Presb. Sérgio Ferreira, secretário e Rev. Enos, tesoureiro. 6.2. Transformação Patrimonial e
Vocações da nova propriedade no Município de Santa Isabel, SP: Diante da redução gradual
de alunos nos três seminários existentes (São Paulo, Londrina e Fortaleza) e do aumento
constante dos custos fixos, além das necessidades de investimentos com a manutenção física
do patrimônio e da infra-estrutura operacional (fenômeno constatado igualmente nas demais
instituições de educação teológica denominacional mantidas exclusivamente pelas igrejas
instituidoras), o grupo de trabalho, designado pela Assembléia Geral da IPI do Brasil, aprovou o
desenvolvimento de um projeto de transformação patrimonial da Fundação. Essa decisão
implicou na venda das propriedades de Londrina e Fortaleza, com seus resultados direcionados
para a aquisição de uma nova propriedade no município supracitado, com o objetivo de se criar
um futuro centro universitário, iniciando-se com a construção da nova Faculdade de Teologia da
IPI do Brasil, para onde serão encaminhados os futuros candidatos ao Sagrado Ministério,
quando da desativação da Faculdade de Teologia que ainda funciona temporariamente em São
Paulo, no Edifício da FECP, na Rua Genebra, 180 – Bela Vista – capital de São Paulo, com o
seu curso autorizado pelo MEC e seu futuro credenciamento, a partir de 2011. A nova
propriedade tem uma área total de 1.600.000 m2. Com o objetivo de orientar futuras decisões
sobre o aproveitamento da nova área, foram aprovadas as seguintes vocações: a) abrigar a nova
Faculdade de Teologia da IPI do Brasil, com toda infra-estrutura necessária como biblioteca,

secretaria, auditório-capela, sala de professores, laboratório de informática, alojamentos para
alunos solteiros e casados, alojamento para professores, praças temáticas, estacionamentos e
áreas de lazer/atividades esportivas; b) oferecer espaço para eventos (centro de convenções),
cursos de curta duração, oficinas e outros de interesse da IPIB e da FECP; c) oferecer espaço
de convivência, integração e fortalecimento da família presbiteriana independente; d) oferecer,
no futuro, condomínio para convivência de pastores jubilados e carentes; e) criar, no futuro,
outras faculdades de padrão educacional diferenciado – futura Universidade Presbiteriana
Independente; f) elaborar parcerias para projetos de responsabilidade sócio-ambiental com
“laboratórios” de meio ambiente, aproveitamento de energia solar e reaproveitamento de água,
além de reflorestamento compensatório orientado de acordo com as políticas públicas
pertinentes. Inserido nessas vocações, está em curso a licitação de projetos arquitetônicos com
vistas à construção da nova faculdade de teologia e elaboração de plano diretor de ocupação
adequada da área na sua totalidade, visando evitar, no futuro, construções, os chamados
“puxadinhos” que venham a deteriorar ou a depreciar a propriedade. 6.3. Fontes de recursos: A
Fundação tem no seu horizonte as seguintes fontes de geração de receitas que são aplicadas
nas suas atividades meio e fim: a) receitas de aluguel com imóveis próprios, adquiridos para
esse fim, no montante atual anual de R$ 516.000,00; b) participação na parceria com o Cesumar
(Centro Universitário de Maringá), em cursos de Educação a Distância, utilizando o espaço
ocioso da Faculdade de Teologia (edifício da rua Genebra), com o resultado médio/aluno/ano no
montante estimado de R$ 300,00; c) receitas com alunos que não tem bolsa dos Presbitérios, no
montante anual médio estimado em R$ 3.600,00/aluno. Além das fontes supra mencionadas, a
Fundação Eduardo Carlos Pereira conta, para sua sustentabilidade, com as seguintes fontes
alternativas de recursos: 1 - Dotações da instituidora, a IPI do Brasil, com a destinação dos
valores anteriormente distribuídos pelos 3 (três) seminários teológicos com a redução gradual
proporcional às reduções institucionais no montante de R$ 840.646,70, em 2010, incluídas a
verbas de investimentos e operacionais, deduzidos desse valor os custos dos funcionários ainda
registrados nos CTMs de Campinas e Natal. Trimestralmente, a Fundação prestará contas à
Comex da IPIB, das aplicações das suas verbas; 2 - Corte e venda de madeiras do Sítio
Floresta, com um conjunto de cerca de 12.660 árvores de pinus e 6.400 de eucaliptos em
condições de corte e comercialização, dependendo apenas da autorização formal dos órgãos
estaduais e municipais pertinentes e da licitação com os interessados – ambos os processos
estão em curso; os valores estimados dessa madeira são da ordem de R$ 300.000,00
(dependendo das oscilações do mercado específico); 3 - Viabilização de projetos de piscicultura
e apicultura em parceria com empresas especializadas da região; 4 - Viabilização de projeto de
reflorestamento com o objetivo de produção de madeiras apropriadas e certificadas para futura
geração de receita – mercado em crescimento pelas exigências ambientais atuais; ou

alternativamente; 5 - Viabilização de venda parcial da propriedade para a IPI do Brasil para a
construção de infra-estrutura complementar da nova Faculdade de Teologia e outras instituições
de ensino, geradoras de receitas, e para congressos, eventos e convivência da membresia da
instituição e locação para terceiros; 6 - Viabilização de eventual loteamento em regime de
condomínio fechado, projeto já previsto na planta original da propriedade; 7 - Negociação de
aumento da participação nas vendas da Dholli – Comercial Imobiliária, processo já em
andamento; 8 - Retomada, oportunamente, do processo de aquisição de imóveis alugados, com
a aplicação dos recursos oriundos da parceria com a Dholi – Comercial Imobiliária, valor anual
atual médio de R$ 350.000,00. 7) Plano de contingência: As recentes dificuldades financeiras
da IPIB e a conseqüente transferência incerta da dotação para a Educação Teológica,
acrescidos os custos de manutenção do Sítio Floresta, demandaram que até o mês de março de
2010 fossem utilizados valores da conta Londrina, destinados exclusivamente ao pagamento da
propriedade de Santa Isabel. A partir de abril de 2010 esses valores serão repostos
gradualmente e demonstrados separadamente, evitando o comprometimento da Fundação
perante as orientações do Ministério Público – Curadoria de Fundações, além de restringir as
possibilidades de investimento na construção da nova faculdade de Teologia no prazo previsto,
especialmente em 2010. A regularidade dos repasses da dotação é fundamental para a gestão
do Projeto de Educação Teológica da IPI do Brasil. Frente a esse cenário e diante das
perspectivas apresentadas, a Fundação está desenvolvendo um plano de contingência, com o
objetivo de viabilizar um projeto de parceria comercial gerador de renda com parte da
propriedade de Santa Isabel, considerando que sua extensão está acima das necessidades da
Fundação e da IPI do Brasil, conforme itens 6 e 7 acima expostos. Paralelamente, a Fundação
Eduardo Carlos Pereira está preparando o projeto arquitetônico da nova Faculdade de Teologia
de Santa Isabel adequado para a obtenção do respectivo financiamento junto ao BNDES (Banco
de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil), se for o caso. Estudos nesse sentido estão
em curso e no momento oportuno a Comex e/ou a Assembléia Geral da IPI do Brasil serão
devidamente informadas e ouvidas. 8) Estratégias de atuação: Para cumprir suas finalidades
estatutárias, são definidas as seguintes linhas estratégicas de atuação da FECP: 8.1. Missão:
prover educação teológica e missional para o fortalecimento do Ministério da Palavra e dos
Sacramentos da IPI do Brasil e capacitação educacional e profissional em outras áreas do
conhecimento, com elevado padrão de excelência, contribuindo para a formação integral e
cidadã do ser humano. 8.2. Objetivos: a) oferecer cursos e programas de educação teológica e
missional e de outros ramos do conhecimento, formando líderes para os diversos ministérios da
IPI do Brasil e para outras demandas da sociedade brasileira, b) preparar líderes e cidadãos que
atuem nas diversas dimensões (social, econômica, política e ambiental); c) viabilizar fontes de
captação de recursos que garantam a sua gestão profissional e sustentabilidade; d) fomentar e

apoiar pesquisas, extensões e publicações que contribuam para a gestão do conhecimento
teológico e científico; e) oferecer bolsas de estudos a alunos carentes na área de Teologia. 8.3.
Princípios norteadores de suas ações: a) garantir a formação e a qualificação em dons e
talentos de acordo com as necessidades da IPI do Brasil e da sociedade em geral; b) capacitar
permanentemente seu corpo docente e de gestão; c) atuar sobre seus públicos-alvo
qualificando-os para agirem na sociedade de forma ética e de respeito ao meio ambiente e à
melhoria da qualidade de vida brasileira; d) esforçar-se para manter a longevidade e o
crescimento da Fundação; e) atuar com o foco nas pessoas e sua capacitação, nos custos e nos
resultados; f) desenvolver estratégias de aplicação e multiplicação de seus recursos; g)
preservar e respeitar os princípios fundamentais da sua instituidora; h) viabilizar a gestão do seu
patrimônio e fortalecer suas fontes de recursos de forma planejada e crescente, eliminando
gradualmente sua dependência financeira da instituidora, transformando, no futuro, a formação
teológica num projeto social da Fundação, desonerando a IPI do Brasil desse encargo, para que
os recursos da igreja sejam destinados a projetos de crescimento e fortalecimento institucional. ”
2) Registrar voto de apreciação pelo relatório apresentado pela Fundação Eduardo Carlos
Pereira. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 13h00 para almoço,
com oração de gratidão pela refeição e de intercessão pelos Revs. Silas de Oliveira (que sofreu
acidente), e Sérgio Pogetti (enfermo e cuja esposa faleceu no dia de hoje) pelo Rev. Filippo
Blancato e retomada às 14h30. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 029/10 (Da
Secretaria Geral, encaminhando relatório do Programa de Educação Continuada de Ministros do
ano de 2009), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Encaminhar aos presbitérios e sínodos para
as devidas providências disciplinares aos que não cumpriram o programa, recomendando zelo
na observação da regulamentação a respeito da educação continuada de ministros; 3) Prorrogar
até o dia 31/5/2010 o prazo para envio das atividades não presenciais. Quanto ao Documento
Comex 001/10 (Do Sínodo Sudoeste Paulista, solicitando a respeito do patrimônio pertencente à
IPI do Brasil onde está o Acampamento Cristo é Vida: 1) revogação do contrato de comodato
entre a IPI do Brasil e a Associação Evangélica Maanaim; 2) estabelecimento de contrato de
comodato entre a IPI do Brasil e a Associação Sócio-Ambiental Vida), decide: 1) Revogar o
contrato de comodato entre a IPI do Brasil e a Associação Evangélica Maanaim para administrar
o Acampamento Cristo é Vida; 2) Estabelecer contrato de comodato entre a Associação SócioAmbiental Vida e a IPI do Brasil para administrar o Acampamento Cristo é Vida, pelo prazo de
cinco anos, renovável a critério da Comissão Executiva da Assembléia Geral; 3) Autorizar o
presidente da Assembléia Geral da IPI do Brasil a assinar contrato de comodato entre a IPI do
Brasil e a Associação Sócio-Ambiental Vida para administração do Acampamento Cristo é Vida;
4) Designar o Administrador Geral da IPI do Brasil, Presb. Ricardo Wagner Camilo, para
representar a IPI do Brasil na Diretoria da Associação Sócio-Ambiental Vida. Quanto ao

Documento Comex 002/10 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando carta aberta
enviada pelo Rev. Cesar Sória Anunciação, presidente do Presbitério Maringá, à Comissão
Executiva da Assembléia Geral e às IPIs em geral), considerando que: 1) o presidente do
Presbitério Maringá, Rev. Cesar Sória Anunciação, em 3/12/2009, enviou carta aberta com
termos ofensivos à Comissão Executiva da Assembléia Geral, o que se constitui em fato punível,
de acordo com o Artigo 6º do Código Disciplinar; 2) o Código de Ética da Rede, aprovado pelo
Concílio Maior de nossa igreja, condena o uso de carta aberta contendo termos ofensivos “à paz
e à unidade da igreja, bem como violências verbais”; 3) os canais de comunicação entre os
presbitérios e a Comissão Executiva estão peremptoriamente abertos; decide: Oficiar ao
Presbitério Maringá, manifestando repúdio ao envio de carta aberta e lamentando o ocorrido.
Quanto ao Documento Comex 003/10 (Do Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, comunicando
viagem aos Estados Unidos para participação no Projeto “Mission to the USA” e manifestando
intenção de concorrer à próxima eleição da Diretoria da Assembléia Geral), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 004/10 (Da Diretoria da Assembléia Geral,
encaminhando documento da Diretoria da Associação Bethel ASA-Vida, com informações a
respeito da instituição a respeito da qual a Associação Bethel tomou a decisão desligamento),
decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Encaminhar o documento e a decisão do desligamento da
Associação Bethel ASA-Vida à reconsideração da Associação Bethel. Quanto ao Documento
Comex 005/10 (Do Sínodo Ocidental, encaminhando seu Estatuto), decide: Homologar o
Estatuto nos seguintes termos: “ESTATUTO DO SÍNODO OCIDENTAL DA IPI DO BRASIL CAPÍTULO 1 - DA NATUREZA, SEDE E FINS – Artigo 1º - O Sínodo Ocidental da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, adiante chamado simplesmente “SÍNODO”, é uma
organização religiosa cristã, de personalidade jurídica própria, de tradição reformada de
princípios presbiterianos de doutrina e governo, sem fins lucrativos, constituída de uma
assembléia de ministros e presbíteros representantes de cada Presbitério sob a sua jurisdição,
organizado e mantido de acordo com as disposições constitucionais e legais da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 2º - O Sínodo foi organizado no dia 29 de janeiro
de 1957, por decisão do Supremos Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em
reunião da Comissão Especial de Instalação, sob a presidência do Rev. Luthero Cintra Damião,
na Catedral Evangélica de São Paulo, na Rua Nestor Pestana, 152, na cidade de São Paulo, SP,
de tempo e duração indeterminados, e estabelece sua sede e foro na Rua João Constantino
Nunes, nº 39, Bairro Vila Lemos, CEP 13100-483, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo,
e incorpora-se em Pessoa Jurídica para poder adquirir, possuir, onerar, alienar e administrar o
seu patrimônio e, neste caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto, observando-se os
dispositivos da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, daqui para frente
designada apenas como “IPIB”. Artigo 3º - O Sínodo tem como principais atribuições: I)

Organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II) Aprovar os relatórios e
examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a Constituição da IPIB; III)
Atender a consultas, representações, referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios;
IV) Fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembléia Geral da IPIB, bem como velar
para que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; V) Concertar planos para o
interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e superintender agências necessárias ao
trabalho geral; VI) Nomear ministros, com anuência de seus Presbitérios, bem como Presbíteros
para o desempenho de diferentes funções; VII) Nomear comissões especiais para execução de
seus planos; VIII) Superintender as atividades leigas na sua jurisdição; IX) Propor à Assembléia
Geral, medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; X) Acolher e encaminhar como seus
representantes junto à Assembléia Geral da IPIB os ministros e presbíteros eleitos em seus
respectivos Presbitérios; XI) Eleger o representante e seu suplente junto à Comissão Executiva
da Assembléia Geral da IPIB, dentre os ministros e presbíteros titulares, que representam seus
Presbitérios naquele concílio. CAPÍTULO II – DOS MEMBROS – Artigo 4º - São membros do
Sínodo os Presbitérios a ele jurisdicionados, representados por quatro ministros e quatro
presbíteros. Artigo 5º - A exclusão de membros se dá em razão de: I) Transferência de
Presbitério para outro Sínodo da IPIB; II) Dissolução mediante decisão da Assembléia Geral da
IPIB. Artigo 6º - São direitos dos membros: I) Eleger, dentre seus ministros e presbíteros,
representantes à diretoria do Sínodo; II) Por meio de seus ministros e presbíteros
representantes, participar de comissões e assessorias, nomeadas para auxiliar o concílio, bem
como da sua Comissão Executiva; Artigo 7º - São deveres dos membros: I) Cumprir as decisões
do Sínodo, bem como as decisões tomadas pela Assembléia Geral da IPIB; II) Cumprir o
presente Estatuto e demais normas e decisões da IPIB. CAPÍTULO III – DO PATRIMÔNIO –
Artigo 8º - Formam o patrimônio do Sínodo os bens móveis e imóveis que possui ou venha a
possuir por doação, legado, aquisição ou qualquer outro meio justo e legal. Parágrafo Único: A
aquisição, oneração e alienação de imóveis só poderão ser aprovadas por dois terços de seus
representantes em reunião extraordinária. Artigo 9º - O Sínodo mantém-se com as contribuições
dos Presbitérios a ele jurisdicionados, com ofertas, doações, legados, títulos, apólices,
rendimentos financeiros e com os rendimentos do seu patrimônio, ou qualquer outro meio legal.
Artigo 10 – Todos os bens e rendimentos do Sínodo serão aplicados integralmente na
manutenção e desenvolvimento dos objetivos descritos no artigo 3º deste Estatuto. CAPÍTULO
IV – DAS REUNIÕES – Artigo 11 – A representação de cada Presbitério será constituída de
quatro ministros e de quatro presbíteros eleitos dentre seus membros. Parágrafo Único – Os
representantes exibirão credencial assinada pelo presidente ou secretário

executivo do

respectivo Presbitério. Artigo 12 – O quórum do Sínodo é formado por um terço dos ministros e
um terço dos presbíteros, desde que estejam representados dois terços dos Presbitérios. Artigo

13 – O Sínodo reúne-se, ordinariamente, pelo menos uma vez por ano. Parágrafo Único: Para
eleição da sua diretoria e do representante junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral,
para o biênio, o Sínodo deverá reunir-se nos dois primeiros meses do ano. Artigo 14 – O Sínodo
reúne-se extraordinariamente: I) Quando próprio Sínodo

o determinar; II) Quando qualquer

emergência o exigir , sendo convocado por iniciativa do presidente ou a requerimento subscrito
por seus representantes, em número exigido para o quórum. §1º - Nas reuniões extraordinárias,
Sínodo será dirigido pela mesma diretoria e será composto dos mesmos representantes da
reunião anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí-los. §2º - As reuniões
extraordinárias tratarão somente da matéria para que foram convocadas. Artigo 15 – As
convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de quinze dias. Artigo 16 As despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas reuniões serão
custeadas pelo Presbitério que representem. CAPÍTULO V – DA DIRETORIA – Artigo 17 – A
diretoria do Sínodo compõe-se de Presidente, Vice-Presidente e dois Secretários, todos eleitos
por escrutínio secreto, dentre os seus membros,logo após a abertura do Concílio, e de
Secretário Executivo e Tesoureiro, eleitos no decorrer da reunião, para um mandato de dois
anos. Parágrafo Único: Quando um ministro ou presbítero, eleito para um dos cargos da
Diretoria, deixar de ser representante de seu Presbitério, perderá o mandato, exceto para a
sessão de abertura ou, caso seja eleito secretário executivo ou tesoureiro, terá assento no
concílio, mas sem direito a voto. Artigo 18 – No caso de impedimento do presidente ou do vicepresidente, o secretário executivo poderá substituí-los e, no caso de impedimento permanente,
proceder-se-á imediatamente a nova eleição para preenchimento dos cargos. Artigo 19 – O
presidente tem autoridade para a manutenção da ordem nas reuniões, bem como para convocar
ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este estabelecidas. Parágrafo Único –
O presidente, no exercício da sua função, não poderá tomar parte nas discussões, e só tem voto
de qualidade, que é obrigatório. Artigo 20 – Compete ao presidente: I) Convocar as reuniões do
Sínodo quando necessário e adiá-las; II) Presidir as reuniões e fazer com que o Regimento
Interno e a Constituição da IPIB sejam observados; III) Representar o Sínodo ativa, passiva,
judicial e extrajudicialmente; IV) Assinar a movimentação financeira sempre em conjunto com o
Tesoureiro. Artigo 21 – Compete ao vice-presidente substituir o presidente nos seus
impedimentos. Artigo 22 – Compete ao primeiro secretário elaborar as atas das reuniões do
Sínodo, conforme regras estabelecidas pela Assembléia Geral da IPIB e, depois de aprovadas,
entregá-las ao secretário executivo para as providências cabíveis. Artigo 23 – Compete ao
segundo secretário, além de substituir o primeiro secretário, fazer a verificação de presença dos
representantes dos Presbitérios nas reuniões, ler os documentos que forem apresentados,
guardá-los em boa ordem e transcrever nos livros de atas de Presbitérios o parecer da comissão
examinadora dos referidos livros, parecer esse que será assinado pelo presidente. Artigo 24 –

Compete ao Secretário Executivo: I) Transcrever as atas das reuniões em livro próprio, enviando
um resumo das atas para publicação no órgão oficial da igreja; II) Organizar e manter o arquivo
do Sínodo, que conterá um registro de todos os presbitérios sob sua jurisdição, os relatórios de
suas várias comissões e sua estatística geral; III) Cuidar da correspondência do Sínodo; IV)
Substituir o presidente e o vice-presidente nos termos do artigo 18. Artigo 25 - Compete ao
Tesoureiro: I – arrecadar e contabilizar todos os valores devidos ao Sínodo; II – efetuar os
pagamentos das despesas regulares e autorizados pela Comissão Executiva; III – manter a
escrituração em livro revestido das formalidades legais que assegurem a respectiva exatidão; IV
- apresentar relatórios financeiros à Comissão Executiva e ao Sínodo quando de sua reunião
ordinária; V – assinar cheques sempre em conjunto com o presidente ou com o vice-presidente.
Parágrafo Único - A abertura de contas bancárias, que será sempre em nome do Sínodo, as
aplicações em instituições financeiras e os levantamentos de empréstimos somente serão feitos
com a autorização da Comissão Executiva. Artigo 26 – No exercício de suas funções
administrativas, nenhum membro da Diretoria do Sínodo será remunerado nem fará jus a
qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas receitas. CAPÍTULO VI – DA ADMINISTRAÇÃO
– Artigo 27 – O Sínodo, entre suas reuniões, será representado por uma Comissão Executiva
constituída de sua diretoria. Artigo 28 – São atribuições da Comissão Executiva: I) Velar pela fiel
observância e execução das deliberações do Sínodo, bem como da Assembléia Geral da IPIB;
II) Decidir sobre questões de caráter urgente, “ad referendum” do Sínodo em sua reunião
subseqüente; III) Sem caráter de censura, comunicar aos Presbitérios falhas que porventura
venham a ocorrer em suas atividades; IV) Encaminhar suas atas para aprovação pelo Sínodo; V )
Administrar o Sínodo como organização religiosa sem fins lucrativos. § 1º - A Comissão
Executiva poderá nomear comissões e assessorias para o desenvolvimento de suas atividades,
mas não poderá legislar nem revogar resoluções do Sínodo. § 2º - A Comissão Executiva não
poderá se reunir sem a presença mínima de três de seus membros. § 3º - Os atos e decisões da
Comissão Executiva serão registrados em livro próprio de atas o qual será examinado na reunião
ordinária do Sínodo. CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS – Artigo 29 – Os membros do
Sínodo e seus administradores não respondem com seus bens individuais, solidária ou
subsidiariamente, pelas obrigações que, em nome dele, forem contraídas. Artigo 30 – O Sínodo
pode ser dissolvido mediante decisão da Assembléia Geral da IPIB, por medida administrativa ou
sentença disciplinar. Parágrafo Único: A Assembléia Geral da IPIB providenciará as medidas
necessárias para a liquidação e extinção de sua personalidade jurídica e os bens, porventura
existentes, depois de pagas as dívidas, pertencerão à IPIB. Artigo 31 – O presente Estatuto
poderá ser reformado em qualquer tempo, em reunião extraordinária do Sínodo, mediante a
aprovação de dois terços dos representantes dos Presbitérios presentes, observadas as
disposições da Constituição da IPIB. Artigo 32 - Os casos omissos no presente Estatuto serão

solucionados de acordo com a Constituição da IPIB. Artigo 33 – O presente Estatuto entrará em
vigor após a sua aprovação pelo Sínodo e homologação pela Assembléia Geral da IPIB, e
registro no competente Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. ” Quanto ao
Documento Comex 006/10 (Do Sínodo Rio-São Paulo, encaminhando seu estatuto), decide:
Devolver o Estatuto para que seja adequado ao Modelo de Estatuto para os Sínodos, aprovado
pela Assembléia Geral da IPI do Brasil, em 2007. Quanto ao Documento Comex 007/10 (Do
Ministério da Comunicação, comunicando solicitação de afastamento da Secretaria do Portal
formulada por Fabrício Andrade Guilherme), decide: 1) Atender a solicitação de afastamento da
Secretaria do Portal formulada por Fabrício Andrade Guilherme; 2) Registrar e oficiar
manifestação de gratidão ao irmão Fabrício Andrade Guilherme pelo trabalho desempenhado
como secretário do Portal; 3) Atribuir a função de colocação no Portal de matérias devidamente
autorizadas pela Secretaria Geral aos funcionários do Escritório Central; 4) Atribuir a
responsabilidade pelo Portal diretamente à Diretora do Ministério da Comunicação. Quanto ao
Documento Comex 008/10 (Do Ministério da Missão, de 26/3/2010, encaminhando para
homologação os seguintes documentos: 1) Estatuto da Coordenadoria Nacional de Adultos; 2)
Estatuto Padrão das Coordenadorias Regionais de Adultos; 3) Estatuto Padrão das
Coordenadorias Locais de Adultos), decide: 1) Aprovar o Estatuto da Coordenadoria Nacional
de Adultos nos seguintes termos: “ESTATUTO DA COORDENADORIA NACIONAL DE
ADULTOS - CAPÍTULO I - DA –FINALIDADE - Art. 1º - A Coordenadoria Nacional de Adultos
(CNA) da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB) tem por finalidade a coordenação e
supervisão das coordenadorias regionais de adultos (CRA), visando à integração dos adultos na
vida e missão da igreja através de ações específicas. Parágrafo único – A CNA está
subordinada à Secretaria da Família da IPI do Brasil e será regida pelo presente Estatuto. CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 2º - A administração da CNA estará a cargo de
uma Diretoria composta de dois coordenadores, sendo um homem e uma mulher, e até seis
assessores, membros da IPIB há pelo menos dois (2) anos, em plena comunhão com esta igreja.
Art. 3º - Os coordenadores e assessores serão eleitos conforme o Código Eleitoral da CNA para
um mandato de quatro anos. § 1º - A eleição da Diretoria dar-se-á mediante a apresentação de
chapas conforme o Código Eleitoral da CNA. § 2º - A substituição de qualquer coordenador
nacional ou de ambos será feita em Assembléia Extraordinária, mediante proposta escrita e
apoiada por 2/3 das Coordenadorias Regionais, a pedido dos próprios ou por solicitação
fundamentada da Secretaria da Família. § 3º - A substituição de quaisquer assessores será feita
em reunião de serviço por solicitação fundamentada da Diretoria da CNA. § 4º - No exercício de
suas atribuições, nenhum coordenador ou assessor terá remuneração, nem fará jus a qualquer
parcela do patrimônio da CNA ou de suas rendas; fica ressalvado, porém, o ressarcimento de
despesas comprovadas feitas a serviço da CNA. Art. 4º - Compete aos coordenadores

nacionais: - a) Designar os assessores eleitos para as respectivas funções; - b) Nomear subassessores por indicação dos assessores; - c) Dirigir em conjunto as reuniões deliberativas, os
encontros, os seminários e outros eventos; - d) Convocar a Assembléia Ordinária, as reuniões de
serviço e da Diretoria; - e) Representar a CNA junto às demais coordenadorias e externamente,
onde houver necessidade; - f) Acompanhar e orientar os trabalhos das coordenadorias regionais
e locais; - g) Participar das reuniões e programações regionais e locais, quando possível e
previamente comunicadas, ou designar assessor para os representarem; - h) Apresentar
anualmente ou quando solicitado relatório das atividades desenvolvidas à Secretaria da Família;
- Integrar a Secretaria da Família. - CAPÍTULO III - DAS ASSESSORIAS - Art. 5º - A CNA terá
assessorias técnicas: I - Administrativa; II – de Planejamento. § 1º - As assessorias de natureza
administrativa são: a) Secretaria; b) Finanças e Tesouraria; c) Comunicação e Publicidade. § 2º Poderão ser designadas sub-assessorias. Art. 6º - As atribuições das assessorias
administrativas são as seguintes: Secretaria: Lavrar as atas das reuniões; Expedir
correspondência; Arquivar papéis e documentos. Finanças e tesouraria: Receber as verbas
oriundas da IPIB e recursos de outras fontes, escriturando, em livro próprio, as receitas e as
despesas que forem realizadas com autorização dos coordenadores nacionais; Arquivar
documentos; Elaborar balancete anual, para exame da Secretaria da Família. Comunicação e
Publicidade: Divulgar, através de todos os meios de comunicação disponíveis, as programações
das coordenadorias locais de adultos (CLAs), das CRAs e da CNA; Indicar para a CNA os
nomes de pessoas que integrarem a direção de publicação da Coordenadoria. Art. 7º - As
atribuições das assessorias de planejamento são as seguintes: 1. Ações de Missão e
Evangelização: Incentivar os adultos a uma participação efetiva nos projetos da Secretaria de
Evangelização da IPIB; Contatar as Secretarias Presbiteriais de Evangelização da IPIB a fim de
viabilizar ações de missão e evangelização; Oferecer sugestões para as CRAs no sentido de
promover um despertamento para a realização da obra missionária. 2. Ações de Diaconia e
Cidadania: a) Incentivar os adultos a uma participação efetiva nos projetos da Secret aria de
Diaconia da IPIB; b) Contatar a Secretaria de Diaconia a fim de viabilizar ações dessa Secretaria
e apoiar projetos das CRAs, no sentido de promover um despertamento para a realização da
obra diaconal, voltada para a promoção humana e restabelecimento de valores no exercício da
cidadania; c) Oferecer treinamento de liderança visando ao despertamento e à capacitação de
líderes comprometidos com a missão integral da igreja; d) Oferecer sugestões e apoiar projetos
das CRAs no sentido de promover reflexões, treinamentos, simpósios visando a eficiência e
conscientização no cumprimento da missão da igreja, através de uma atuação responsável e
comprometida na conduta profissional. 3. Ações de Comunhão: Oferecer sugestões e apoiar
projetos das CRAs visando intensificar os laços de comunhão e fraternidade cristãs. Oferecer
sugestões que atendam às necessidades específicas dos grupos: casados, solteiros, viúvos,

descasados e idosos; Intensificar as ações que promovam a integração da família. Parágrafo
único – As assessorias de planejamento têm como prioridades: a) Identificar e capacitar
liderança regional e local; b) Adequar estruturas sinodais, presbiteriais e locais para o trabalho
com integralidade (vida religiosa, espiritual e comunicativa global); c) Integrar seu planejamento
com a Secretaria da Família, a Secretaria de Evangelização, a Secretaria de Diaconia e a
Secretaria Pastoral; d) Supervisionar as lideranças das coordenadorias na implementação de
seus planos; e) Promover ministérios alternativos na igreja e na vida comunitária (estudantes,
seminaristas, universitários, idosos, casados, descasados, categorias profissionais, etc.); f)
Promover eventos nacionais sobre o ministério integral e apoiar os sinodais, presbiteriais e
locais; g) Aprimorar os trabalhos das coordenadorias regionais e locais já existentes (adultos,
umpismo, adolescentes e crianças) e outros que vierem a ser criados; h) Fortalecer a integração
familiar. Art. 8º - As assessorias de planejamento deverão realizar reuniões ou seminários de
estudos com a participação das respectivas assessorias regionais. Art. 9º - Os assessores
deverão participar das reuniões ou seminários de estudos promovidos pela CNA. - CAPÍTULO IV
- DAS REUNIÕES - Art. 10 - A CNA reunir-se-á em: a) Assembléia: convocada pela Secretaria
da Família e presidida pelos Coordenadores Nacionais de Adultos, mediante proposta escrita e
apoiada por 2/3 das CRAs, a pedido da CNA ou por solicitação fundamentada da Secretaria da
Família, para apreciar pedido de substituição de quaisquer dos coordenadores nacionais, para
alteração do Estatuto e para tratar de qualquer assunto urgente; c) Serviço: com a participação
da Diretoria e dos coordenadores regionais ou representantes credenciados, para deliberar
sobre plano de ação da CNA, realizada no início de cada ano ou quando necessário e,
especialmente, para substituição de assessores, presidida, na apreciação e votação dessa
matéria, pela Secretaria de Família ou por quem por ela designado; d) Estudo e Reflexões: de
caráter geral, podendo tratar também de assuntos específicos destinados aos diversos grupos
(casados, solteiros, viúvos, descasados e idosos). § 1º - As assembléias e reuniões deliberativas
ordinárias e extraordinárias deverão ser convocadas com antecedência mínima de sessent a (60)
dias, através de circular endereçada às CRAs

e com ampla divulgação pelos órgãos de

divulgação da igreja. § 2º - Os assessores participarão das reuniões da Diretoria e de serviço
com direito a voto. Os eventuais sub-assessores nessas reuniões terão direito a voz. CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 11 – Os atuais assessores da CNA permanecerão
em seus cargos até o final do mandato, podendo os coordenadores nacionais substituí -los e
nomear outros, conforme as necessidades da CNA. Art. 12 – O presente Estatuto poderá ser
alterado a qualquer tempo, em Assembléia Extraordinária, mediante proposta escrita e apoiada
por 2/3 das CRAs, a pedido da CNA ou por motivo fundamentado da CNA. As alterações, em
nenhum momento, poderão descaracterizar o movimento de adultos nem contrariar o sistema
doutrinário da IPIB. Parágrafo único - As reformas entrarão em vigor após homologação pela

Assembléia Geral da IPIB. Art. 13 - Os casos omissos serão decididos em reunião deliberativa
extraordinária da CNA. Art. 14 - O presente Estatuto entrará em vigor depois de aprovado pela
Secretaria da Família e homologado pela Assembléia Geral da IPIB. “ 2. Aprovar o Modelo de
Estatuto para as Coordenadorias Regionais de Adultos nos seguintes termos: “MODELO DE
ESTATUTO PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS DE ADULTOS - CAPÍTULO I - DA
FINALIDADE - Art. 1º - A Coordenadoria Regional de Adultos (CRA) do Presbitério
..........................................., doravante designado simplesmente Presbitério, da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil (IPIB) tem por finalidade a implantação, coordenação e
supervisão das coordenadorias locais, visando à integração dos adultos na vida e missão da
igreja, através de ações específicas. Parágrafo único - Está subordinada ao Presbitério e à
Coordenadoria Nacional de Adultos (CNA) e será regida pelo presente Estatuto. - CAPÍTULO II DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 2º - A administração da CRA estará a cargo de uma diretoria
composta de dois coordenadores, sendo um homem e uma mulher, e seis assessores, todos
membros da IPIB, há pelo menos dois (2) anos, em plena comunhão com as suas igrejas locais.
Art. 3º - A Diretoria será eleita em Assembléia Ordinária, por escrutínio secreto, por mais da
metade dos votos dos membros presentes à reunião, para um mandato de dois (2) anos. § 1º –
Os candidatos a coordenadores regionais deverão ser membros da IPIB, no mínimo há (2) dois
anos. § 2º - A substituição dos coordenadores regionais será feita em Assembléia Extraordinária,
mediante proposta por escrito e apoiada por 2/3 das Coordenadorias Locais, a pedido dos
próprios coordenadores regionais ou por motivo fundamentado da Secretaria Presbiterial da
Família (SPF). § 3º – A substituição de quaisquer dos assessores será feita em reunião de
serviço, presidida na apreciação e votação dessa matéria pela SPF ou quem por ela designado,
por solicitação fundamentada da Diretoria da CRA. § 4º – O mandato da Diretoria eleita terá
vigência a partir do primeiro dia do ano subseqüente. § 5º – No exercício de suas atribuições,
nenhum coordenador ou assessor terá remuneração, nem fará jus a qualquer parcela do
patrimônio da CRA ou de suas rendas, ficando ressalvado, porém, o ressarcimento de despesas
comprovadas feitas a serviço da CRA. Art. 4º - Compete aos coordenadores regionais: a.
Designar os assessores eleitos para as respectivas funções; b. Nomear sub-assessores por
indicação dos assessores; c. Dirigir em conjunto as reuniões deliberativas, os encontros,
seminários e outras; d. Convocar Assembléia Ordinária, as reuniões de serviço e da Diretoria; e.
Representar a Coordenadoria junto às demais coordenadorias e externamente, onde houver
necessidade; f. Acompanhar e orientar os trabalhos das CLAs; g. Participar das reuniões e
programações locais, quando possível e previamente comunicadas, ou designar assessor para o
representar; h) Apresentar anualmente ou quando solicitado relatório das atividades
desenvolvidas à SPF e à CNA. - CAPÍTULO III- DAS ASSESSORIAS - Art. 5º - A CRA terá
assessorias técnicas: I – Administrativa; II – De Planejamento. § 1º - As assessorias de natureza

administrativa são: a. Secretaria; b. Finanças e Tesouraria; c. Comunicação e Publicidade. § 2º Poderão ser designadas sub-assessorias. Art. 6º - Atribuições das assessorias administrativas:
a. Secretaria: 1) Lavrar as atas das reuniões; 2) Expedir correspondência; 3) Arquivar papéis e
documentos. b. Finanças e tesouraria: 1) Receber as verbas oriundas da Tesouraria do
Presbitério e recursos de outras fontes, escriturando, em livro próprio, as receitas e as despesas
que forem realizadas com autorização dos coordenadores regionais; 2) Arquivar documentos; 3)
Elaborar balancete anual, para exame do Presbitério. c. Comunicação e Publicidade: 1) Divulgar,
através de todos os meios de comunicação disponíveis, as programações da CRA e da CNA; 2)
Elaborar boletim ou jornal periódico da CRA. Art. 7º - Atribuições das assessorias de
planejamento: a. Ações de Missão e Evangelização: 1) Incentivar os adultos a uma participação
efetiva nos projetos da Secretaria de Evangelização da IPIB; 2) Contatar a Secretaria Presbiterial
de Evangelização a fim de viabilizar ações de missão e evangelização; 3) Oferecer sugestões
para as Coordenadorias Locais no sentido de promover um despertamento para a realização da
obra missionária. b. Ações de Diaconia e Cidadania: 1) Incentivar os adultos a uma participação
efetiva nos projetos da Secretaria Presbiterial de Diaconia; 2) Contatar a Secretaria Presbiterial
de Diaconia a fim de viabilizar ações dessa secretaria e apoiar projetos das CLAs, no sentido de
promover um despertamento para a realização da obra diaconal, voltada para a promoção
humana e restabelecimento de valores no exercício da cidadania; 3) Oferecer treinamento de
liderança visando ao despertamento e à capacitação de líderes comprometidos com a missão
integral da igreja; 4) Oferecer sugestões e apoiar projetos das CLAs no sentido de promover
reflexões, treinamentos, simpósios visando a eficiência e conscientização no cumprimento da
missão da Igreja, através de uma atuação responsável e comprometida na conduta profissional.
c. Ações de Comunhão: 1) Oferecer sugestões e apoiar projetos das CLAs visando intensificar
os laços de comunhão e fraternidade cristãs; 2) Oferecer sugestões que atendam às
necessidades específicas dos grupos: casados, solteiros, viúvos, descasados e idosos; 3)
Intensificar as ações que promovam a integração da família. Parágrafo único – As assessorias
de planejamento têm como prioridades: a. Identificar e capacitar liderança regional e local; b.
Adequar estruturas presbiteriais e locais para o trabalho com integralidade (vida religiosa,
espiritual e comunicativa global); c. Integrar seu planejamento com as secretarias de
evangelização, diaconia e pastoral; d. Supervisionar as lideranças das coordenadorias na
implementação de seus planos; e. Promover ministérios alternativos na igreja e na vida
comunitária (estudantes, seminaristas, universitários, idosos, casados, descasados, categorias
profissionais, etc.); f. Promover eventos regionais, presbiteriais e locais sobre o ministério
integral e apoiar os sinodais, presbiteriais e locais; g. Aprimorar os trabalhos das coordenadorias
regionais e locais já existentes (adultos, umpismo, adolescentes e crianças); h. Fortalecer a
integração familiar.

Art. 8º - As assessorias de planejamento deverão realizar reuniões ou

seminários de estudos com a participação das respectivas assessorias locais. - CAPÍTULO IV DAS REUNIÕES - Art. 9º – A CRA reunir-se-á em: a. Assembléia Ordinária: com a participação
dos coordenadores locais e mais dois (2) representantes de cada CLA, devidamente
credenciados para tratar, entre outros assuntos, da eleição dos coordenadores regionais e
assessores, realizada preferencialmente no mês de outubro, presidida pela SPF ou quem por ela
designado; b. Assembléia Extraordinária: com a mesma representação da Assembléia Ordinária
convocada e presidida pela SPF ou quem por ela designado, mediante proposta escrita e
apoiada por 2/3 das CLAs, a pedido da Diretoria da CRA ou por solicitação fundamentada da
mesma Secretaria, para apreciar pedido de substituição de quaisquer dos coordenadores
regionais, para alteração de Estatuto e para tratar de qualquer assunto urgente; c. Serviço: com
a participação da Diretoria e dos coordenadores locais ou seus representantes credenciados,
para deliberar sobre o plano de ação da CRA, no início de cada ano ou quando necessário e,
especialmente, para substituição de assessores, presidida na apreciação e votação dessa
matéria pela SPF ou quem por ela designado; d. Estudos e Reflexões: de caráter geral, podendo
tratar também de assuntos específicos destinados aos diversos grupos: casados, solteiros,
viúvos e descasados e idosos. § 1º - As Assembléias e reuniões deliberativas ordinárias e
extraordinárias deverão ser convocadas com antecedência mínima de trinta (30) dias, através de
circular endereçada às CLAs e com ampla divulgação pelos órgãos de publicidade da CRA e do
Presbitério. § 2º - Os assessores participarão das reuniões da Diretoria e de serviço com direito
a voto. Os eventuais sub-assessores nessas reuniões terão direito a voz. - CAPÍTULO V DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS - Art. 10 – Os atuais assessores da CRA
permanecerão em seus cargos até o final do mandato, podendo os coordenadores regionais
substituí-los e nomear outros, conforme as necessidades da CRA. Art. 11 – O presente Estatuto
poderá ser alterado a qualquer tempo em Assembléia Extraordinária convocada pela SPF,
mediante pedido fundamentado da Diretoria da CRA ou por proposta escrita e apoiada por 2/3
das CLAs. As alterações não poderão, em nenhum momento, descaracterizar o movimento de
adultos, nem contrariar o sistema doutrinário da IPIB. Parágrafo único – As reformas entrarão
em vigor após homologação pelo Presbitério. Art. 12 - Os casos omissos serão decididos em
reunião deliberativa extraordinária. Art. 13 – O presente Estatuto não poderá contrariar, em
hipótese alguma, o Estatuto da CNA e entrará em vigor depois de aprovado pelo Presbitério. ” 3)
Aprovar o Modelo de Estatuto para as Coordenadorias Locais de Adultos nos seguintes termos:
“MODELO DE ESTATUTO DAS COORDENADORIAS LOCAIS DE ADULTOS - CAPÍTULO I DA FINALIDADE - Art. 1º - A Coordenadoria Local de Adultos (CLA) da Igreja Presbiteriana
Independente de ........................., doravante designada simplesmente igreja, organizada em
........../........../.........., com sede à Rua ........................... , n.º............ , na cidade de
.............................., estado de ................, funcionará, por tempo indeterminado, com o objetivo

de reunir e coordenar os adultos, levando-os a atuar como, parte integrante da igreja, para que
esta cumpra de forma plena a sua missão através de ações específicas. Parágrafo único - Está
subordinada ao Conselho da igreja e à Coordenadoria Regional de Adultos (CRA) e será regida
pelo presente Estatuto. - CAPÍTULO II - DA ADMINISTRAÇÃO - Art. 2º - A administração da
CLA estará a cargo de uma Diretoria composta de dois Coordenadores, sendo preferencialmente
um homem e uma mulher, e até seis assessores, membros da IPIB, em plena comunhão com
esta igreja há pelo menos dois (2) anos. Parágrafo único - A Assembléia da CLA poderá decidir,
na impossibilidade de se elegerem os dois coordenadores, pela eleição de apenas um
coordenador ou coordenadora. Art. 3º - Os coordenadores locais serão eleitos em Assembléia
Ordinária, por escrutínio secreto ou aclamação, por mais da metade dos votos dos presentes à
reunião, para mandato de dois (2) anos, com vigência a partir do primeiro dia do ano
subseqüente. § 1º - Os candidatos a coordenadores locais deverão ser membros desta igreja, no
mínimo há dois (2) anos. § 2º - A substituição dos coordenadores será feita em Assembléia
Extraordinária convocada pelo Conselho da Igreja e presidida por quem este designar, mediante
pedido da maioria dos adultos da igreja, a pedido dos próprios coordenadores locais ou por
motivo fundamentado pelo Conselho. § 3º - Os assessores serão nomeados pelos
coordenadores locais. § 4º - No exercício de suas atribuições, nenhum coordenador ou assessor
terá remuneração, nem fará jus a qualquer parcela do patrimônio da CLA ou de suas rendas,
ficando ressalvado, porém, o ressarcimento de despesas comprovadas feitas a serviço da CLA.
Art. 4º - Compete aos coordenadores locais: a. Nomear assessores para as respectivas funções;
b. Nomear sub-assessores por indicação dos assessores; c. Dirigir em conjunto as reuniões
deliberativas, os encontros, seminários e outras; d. Convocar Assembléia Ordinária da CLA, as
reuniões de serviço e as reuniões da Diretoria; e Representar a Coordenadoria junto às demais
coordenadorias e, externamente, onde houver necessidade; f. Acompanhar e orientar os
trabalhos das assessorias locais; g. Apresentar, anualmente ou quando solicitado, relatório das
atividades desenvolvidas ao Conselho e à CRA; h. Diligenciar no sentido de promover a
organização nas congregações de CLA, que será regida por este Estatuto. - CAPÍTULO III DAS ASSESSORIAS - Art. 5º - A CLA terá as seguintes assessorias técnicas: I - Administrativa;
II – De Planejamento. § 1º - As assessorias de natureza administrativa são: a. Secretaria; b.
Finanças e Tesouraria; c. Comunicação e Publicidade. § 2º - Poderão ser designadas subassessorias. Art. 6º - As atribuições das assessorias administrativas são as seguintes: a.
Secretaria: 1) Lavrar as atas das reuniões; 2) Expedir correspondência; 3) Arquivar papéis e
documentos; b. Finanças e Tesouraria: 1) Receber as verbas oriundas da Tesouraria da igreja e
recursos de outras fontes, escriturando, em livro próprio, as receitas e as despesas que forem
realizadas com autorização dos Coordenadores Locais; 2) Arquivar documentos; 3) Elaborar
balancete anual, para exame do Conselho; c. Comunicação e Publicidade: 1) Divulgar, através

de todos os meios de comunicação disponíveis, as programações da CLA, CRA e CNA; 2)
Elaborar boletim ou jornal periódico da CLA. Art. 7º - Atribuições das assessorias de
planejamento: a. Ações de Missão e Evangelização: 1) Apoiar a Secretaria de Missão e
Evangelização da Igreja ou o Conselho, incentivando os adultos a uma participação efetiva nos
projetos dessa área; 2) Desenvolver ações no sentido de promover um despertamento para a
realização da obra missionária; b. Ações de Diaconia e Cidadania: 1) Envolver-se nos projetos
do Ministério de Ação Social e Diaconia, no sentido de promover um despertamento para a
realização da obra diaconal, voltada para a promoção humana e restabelecimento de valores no
exercício da cidadania; 2) Oferecer treinamento de liderança visando ao despertamento e à
capacitação de líderes comprometidos com a missão integral da igreja; 3) Desenvolver e apoiar
projetos que promovam reflexões, treinamentos, simpósios visando eficiência e conscientização
no cumprimento da missão da Igreja, através de uma atuação responsável e comprometi da na
conduta profissional; c) Ações de Comunhão: 1) Desenvolver ações que visem intensificar os
laços de comunhão e fraternidade cristãs; 2) Desenvolver ações que atendam às necessidades
específicas dos grupos: casados, solteiros, viúvos e descasados e idosos; 3) Intensificar ações
que promovam a integração da família. Parágrafo único - As assessorias de planejamento têm
como prioridade: a. Identificar e capacitar as lideranças locais; b. Adequar estruturas locais para
trabalhar com integralidade (vida religiosa, espiritual e comunitária total); c. Integrar seu
planejamento com as Secretarias de Evangelização, Diaconia e Pastoral; d. Supervisionar as
lideranças locais na implementação de seus planos; e. Promover ministérios alternativos na
igreja e na vida comunitária (estudantes secundaristas, universitários, idosos, casados,
descasados, categorias profissionais, etc.); f. Promover eventos sobre ministério integral e apoiar
os sinodais, regionais e locais; g. Aprimorar os trabalhos da CLA já existentes (adultos,
umpismo, adolescentes e crianças) e outros organismos que vierem a ser criados; h) Fortalecer
a integração familiar. Art. 8º - Os assessores deverão participar das reuniões ou seminários de
estudos promovidos pela CRA e pela CNA. - CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES - Art. 9º - A CLA
reunir-se-á em: a. Assembléia Ordinária: com a participação dos adultos da igreja, realizada no
último trimestre do ano, presidida pelos coordenadores ou quem por eles designado, para tratar,
entre outros assuntos, da eleição dos coordenadores; b. Assembléia Extraordinária: com a
mesma representação da Assembléia Ordinária convocada pelo Conselho da igreja e presidida
por um representante deste, mediante pedido da maioria dos adultos da igreja, a pedido dos
próprios coordenadores ou por iniciativa do próprio Conselho, para apreciar pedido de
substituição de coordenador local, para alteração do Estatuto e para tratar de qualquer assunto
urgente; c. Serviço: reuniões plenárias bimestrais, para tomar conhecimento das programações e
apresentar sugestões à Diretoria e sempre que houver necessidade; d. Estudos e Reflexões: de
caráter geral, podendo tratar também de assuntos específicos destinados aos diversos grupos:

casados, solteiros, viúvos e descasados e idosos. § 1º - As Assembléias e reuniões deliberativas
ordinárias e extraordinárias deverão ser convocadas com antecedência mínima de quinze (15)
dias, com divulgação pelos meios de comunicação da igreja. § 2º - Os assessores participarão
das reuniões da diretoria, com direito a voto. Os eventuais sub-assessores nessas reuniões
terão direito a voz. - CAPÍTULO V - DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 10 - O presente Estatuto
poderá ser alterado a qualquer tempo, em Assembléia Extraordinária da CLA, convocada pelo
Conselho mediante pedido fundamentado da Diretoria da CLA, por proposta escrita e apoiada
pela maioria dos adultos da igreja ou por iniciativa do próprio Conselho, não podendo as
alterações, em nenhum momento, descaracterizar o movimento de adultos, nem contrariar o
sistema doutrinário da IPIB. Parágrafo único - As reformas entrarão em vigor após
homologação pelo Conselho. Art. 11 - Os casos omissos serão decididos em reunião
deliberativa extraordinária. Art. 12 - O presente Estatuto não poderá contrariar, em hipótese
alguma, o Estatuto da CRA e entrará em vigor depois de aprovado pelo Conselho da igreja.”
Quanto ao Documento Comex 009/10 (Do Sínodo Oeste Paulista, encaminhando solicitação
de bolsa de estudo para a Reva. Érica Godoy Junkes Sanches), decide: Encaminhar à
Fundação Eduardo Carlos Pereira. Quanto ao Documento Comex 010/10 (Da Assembléia
Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de reestudo da regulamentação da
reciclagem acadêmica), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 011/10
(Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito da proposta de
inclusão de missionários da Secretaria de Evangelização no Programa de Educação Continuada
de Ministros), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 012/10 (Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de proposta de revisão da
divisão de custos com o Programa de Educação Continuada de Ministros), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 013/10 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
encaminhando decisão a respeito de documentos procedentes do Sínodo Minas Gerais com
recursos extraordinários da IPI de São José do Rio Pardo e do Rev. Éber Bittencourt), decide:
Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 014/10 (Da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, encaminhando decisão a respeito do relatório da Comissão Especial para Elaboração de
Conceito de Missão Integral), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex
015/10 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de proposta de
regulamentação do Inciso XI, do Artigo 111, da Constituição da IPI do Brasil), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 016/10 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
encaminhando decisão a respeito de proposta de regulamentação do Artigo 112 da Constituição
da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 017/10 (Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de proposta a respeito dos
direitos de pessoas no exercício de vocação religiosa), decide: 1) Tomar conhecimento; 2)

Nomear a seguinte comissão para regulamentar os direitos das pessoas que estão no exercício
de vocação religiosa: Rev. Eliseu Fonda da Silva (relator), Presb. Ricardo Wagner Camilo, Rev.
José Rubens Lima Jardilino e Presb. Walter Signorini. Quanto ao Documento Comex 018/10
(Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito do levantamento das
decisões do Supremo Concílio da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao
Documento Comex 019/10 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a
respeito de regulamentação sobre transferência de igrejas), decide: Tomar conhecimento.
Quanto ao Documento Comex 020/10 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando
decisão de dar os passos para aprovação de alteração nos Artigos 80 e 128 da Constituição da
IPI do Brasil), decide: 1) Baixar aos presbitérios; 2) Determinar que os presbitérios encaminhem
sua decisão à Secretaria Geral até a data limite de 20/12/2010. Quanto ao Documento Comex
021/10 (Da Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito da Comissão
Especial para Elaboração de Declaração da IPI do Brasil a respeito do homossexualismo),
decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Nomear a seguinte Comissão Especial para Elaboração de
Declaração da IPI do Brasil a respeito do Homossexualismo: Rev. Adilson Souza Filho (relator),
Rev. Dallmer Palmeira Rodrigues de Assis, Diac. Salma Deusdará de Carvalho, Rev. Antêmio
Langue Pauluci Júnior e Rev. José Rômulo Magalhães Filho; 3) Autorizar a Comissão Especial a
buscar assessoria jurídica para auxiliar na compreensão da matéria, tendo em vista os projetos
de lei em trâmite no Congresso Nacional; 4) Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral
elabore texto a ser encaminhado ao Senado, argüindo a inconstitucionalidade do Projeto de Lei
Número 122 em tramitação no Congresso Nacional. Quanto ao Documento Comex 022/10 (Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de intervenção no Sínodo
Sul de São Paulo), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 023/10 (Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de consulta sobre bases
bíblicas e históricas para suspensão da participação na santa ceia de membros da igreja sob
disciplina), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 024/10 (Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de venda de apartamentos
em Fortaleza, CE), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento Comex 025/10 (Da
Assembléia Geral da IPI do Brasil, encaminhando decisão a respeito de proposta de reestudo
dos documentos legais da IPI do Brasil), decide: 1) Tomar conhecimento; 2) Nomear a seguinte
Comissão para Reestudo dos Documentos Legais da IPI do Brasil: Rev. Mário Ademar Fav a
(relator), Rev. João Luiz Furtado, Presb. Onésimo Anunciação, Rev. Paulo César de Souza e Dr.
Guilherme Mastrichi Basso. Quanto ao Documento Comex 026/10 (Da Assembléia Geral da IPI
do Brasil, encaminhando decisão a respeito de regulamentação do parágrafo 1º do Artigo 37 da
Constituição da IPI do Brasil), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento 050/09 (Da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, determinando que o Conselho Editorial da

Associação Evangélica Literária Pendão Real elabore seu regimento interno), decide: Dilatar
prazo para elaboração do Regimento Interno do Conselho Editorial da Associação Evangélica
Literária Pendão Real até próxima reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral.
OUTRAS DECISÕES: 1) Quanto aos documentos das reuniões da Comissão Executiva,
decide que: 1.1. Os sínodos enviem os documentos para as reuniões da Comissão Executiva
da Assembléia Geral tanto na forma eletrônica como na forma impressa, devidamente assinada,
para arquivo; 1.2. Os relatórios extensos e passíveis de encaminhamento por correio eletrônico,
a critério da Diretoria, sejam enviados aos membros da Comissão Executiva da Assembléia
Geral, para exclusiva utilização na sua apreciação em reunião da mesma. 2) Quanto aos
documentos da Fundação Eduardo Carlos Pereira: a) Demonstrativo de despesas
extraordinárias cobertas pela Fundação Eduardo Carlos Pereira no período de 2003 a 2009; b)
Relação de alunos bolsistas de 2010 da Faculdade de Teologia; c) Análise preliminar do balanço
e demonstração de resultados; d) Atestado de regularidade e aprovação das contas de 2008 da
Fundação Eduardo Carlos Pereira pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, decide: 1)
Tomar conhecimento; 2) Registrar apreciação pelo trabalho e relatórios da Fundação Eduardo
Carlos Pereira. 3) Quanto ao relatório da Tesouraria Geral, decide: Tomar conhecimento. 4)
Quanto aos Seminários da IPI do Brasil, comunica-se o encerramento de atividades das
seguintes instituições de ensino teológico da IPI do Brasil: Seminário Teológico de São Paulo,
situado à Rua Genebra, 180, Bela Vista, São Paulo, SP; Seminário Teológico Presbiteriano
Independente de Londrina, CNPJ 62.815.279/0004-61, situado à Av. Madre Leônia Milito, 1549,
Jardim Guanabara, Londrina, PR; Seminário Teológico de Fortaleza, CNPJ 62.815.279/0005-42,
situado na Av. João Pessoa, 5570/80 – Damas, Fortaleza – CE. OUTROS ASSUNTOS: 1) O
Rev. João Luiz Furtado prestou esclarecimentos sobre: a) a situação da IPI do Brasil com
referência às ações trabalhistas movidas por funcionários do Colégio Carlos René Egg, de
Votorantim, SP, explicando que se aguarda sentença da 4ª Vara do Trabalho de Sorocaba; caso
seja desfavorável, a IPI do Brasil está se preparando para interposição de recurso junto ao
Tribunal Regional do Trabalho de Campinas; b) venda da propriedade da IPI do Brasil em
Sorocaba, SP, que depende da retificação da área, que está em fase de conclusão. 2) O Rev.
Assir apresentou auto de regularização do Edifício 31 de Julho, emitido pela Prefeitura do
Município de São Paulo, o que possibilita a locação de andares da propriedade. 3) O Rev. Assir
apresentou laudo de verificação das obras de reforma realizadas no Edifício 31 de Julho,
elaborado pela HOS Engenharia e Construções Ltda., lavrado nos seguintes termos: “a) As
quantidades correspondentes condizem com o que foi empregado; b) Os preços das cotações e
compras estão dentro das realidades do mercado; c) Constatamos que foram feitas sempre mais
de 3 cotações; d) Não constatamos nenhuma irregularidade. Sendo assim, podemos afirmar que
se trata de obra executada dentro dos bons padrões de qualidade e preços. ” 4) Registra-se,

conforme comunicação feita pelo Presb. Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação
Eduardo Carlos Pereira, a realização de concurso para a contratação de docentes para a
Faculdade de Teologia da IPI do Brasil. AUTORIZAÇÃO PARA RETIRAR-SE DA SESSÃO: Às
16h45, foi concedida autorização para retirar-se ao Rev. Mário Sérgio de Góis. LEITURA E
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião da
Comissão Executiva da Assembléia Geral foi encerrada às 19h30, com oração pelo Presb.
Moacir Enos Rosa e bênção pelo Rev. Silas Silveira. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria
presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira
Presidente

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel
2ª vice-presidente

Rev. Ézio Martins de Lima
1º secretário

Presb. Assuero Guerra de Moura
2º secretário

ATA DA 16ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
DATA, HORA E LOCAL: 27 de agosto de 2010, com início às 9h04, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à Rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP . PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário. REPRESENTAÇÃO SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton
Rodrigo Zanini Paes; Sínodo Brasil Central: Rev. Sílvio de Araújo Lobo; Sínodo Minas Gerais:
Rev. Ablandino Saturnino de Souza; Sínodo Nordeste: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo
Norte Paulistano: Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro
da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb. Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda
da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev. Rafael Lemos Viana; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto
Mauro de Souza Castro; Sínodo Setentrional: Rev. Mardônio de Sousa Pereira; Sínodo
Sudoeste Paulista: Rev. Clayton Leal da Silva; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Moacir
Enos Rosa. AUSENTES: Da Diretoria: Presb. Assuero Guerra de Moura; Dos Sínodos:
Sínodos Meridional e Sul de São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara
abertos os trabalhos da 16ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do
Brasil, Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário
geral; Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro geral; Presb. Ricardo Wagner Camilo, administrador
geral; Rev. José Ilson Venâncio, assessor da secretaria geral; Rev. Mário Sério de Góis,
secretário de evangelização; Presb. Arnold Hermann Ferle, presidente da Fundação Eduardo
Carlos Pereira; Lic. César Orlando Mendoza Ramírez, da Comissão Especial do Censo da IPI do
Brasil; Presb. Caleb Soares, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil; Rev. João Luiz Furtado,
da Assessoria de Patrimônio da IPI do Brasil; Presb. Sérgio Ferreira de Lima, da Diretoria da
Fundação Eduardo Carlos Pereira; Rev. Antônio Pedro de Morais, pastor da 1ª IPI de Bauru, SP;
Presb. Hermes Mender Rangel, presbítero da 3ª IPI de Santo André, SP. DEVOCIONAL: Foi
dirigida pelo Rev. Eliseu Fonda da Silva, constando de: oração pelo Rev. Eliseu; leitura de
Apocalipse 5.12-13; cântico do hino “Ao único que é digno” (CTP, 21); leitura de Tiago 1. 19-26;
oração silenciosa; oração pelo Rev. Ézio Martins de Lima; leitura do Salmo 19.14; cântico do
hino “Brilha Jesus” (CTP, 20); leitura de Colossenses 4.6; oração pelo Rev. Eliseu; meditação;
oração pelo Presb. Ricardo Wagner Camilo; oração de intercessão em favor da IPI do Brasil pelo
Presb. Jonatas Silva Meneses; cântico do hino “Fortalece a tua igreja” (CTP, 151); e oração do
Senhor. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h00 às
13h00; das 14h30 até o encerramento da agenda. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex

030/10 – De Diaconia, de 17/5/2010, encaminhando Relatório Institucional 2009; Comex 031/10
– Do Sínodo Borda do Campo, de 25/5/2010, encaminhando solicitação de esclarecimento sobre
a não observância de preceito constitucional em pedido de empréstimo bancário; Comex 032/10
– Da representação da IPI do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá, de 7/6/2010, solicitando
alteração na sua composição; Comex 033/10 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 2/7/2010,
encaminhando solicitação de contratação do administrador geral mediante contrato por
prestação de serviço; Comex 034/10 – Do Rev. Paulo de Mello Cintra Damião, de 2/7/2010,
encaminhando relatório sobre participação no programa “Mission to the USA”; Comex 035/10 –
Do Sínodo Minas Gerais, de 8/7/2010, agradecendo ajuda ao Rev. David Rose de Carvalho e
solicitando sua continuidade no ano de 2011; Comex 036/10 – Do Sínodo Minas Gerais, de
8/7/2010, encaminhando manifestação a respeito das mudanças nos estatutos das igrejas locais;
Comex 037/10 – Do Sínodo Minas Gerais, de 8/7/2010, encaminhando: 1) Sugestão para
solução dos problemas trabalhistas enfrentados pela igreja em função de colégio em Votorantim,
SP; 2) Proposta de mudança no Estatuto das Igrejas Locais; 3) Regulamentação para questões
trabalhistas e fiscais; Comex 038/10 – Do Rev. Clayton Leal da Silva, de 28/7/2010,
encaminhando relatório de participação na assembléia de unificação da Aliança Mundial de
Igrejas Reformadas com o Conselho Ecumênico Reformado; Comex 039/10 – Do Sínodo
Meridional, de 1º/8/2010, encaminhando proposta de reforma constitucional, com revogação do
inciso 5º do Artigo 13 e revogação do parágrafo 4º do Artigo 14 da Constituição da IPI do Brasil;
Comex 040/10 – Dos Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ablandino Saturnino de Souza, de
4/8/2010, propondo autorização aos membros da Comissão Executiva da Assembléia Geral para
a representarem em celebrações festivas e sepultamentos; Comex 041/10 – Do Presbitério
Amazonas, de 10/8/2010, encaminhando solicitação de transferência do Sínodo Setentrional
para o Sínodo Brasil Central; Comex 042/10 – Do Sínodo Sudoeste Paulista, de 11/8/2010,
encaminhando seu Estatuto para homologação; Comex 043/10 – Do Sínodo Sudoeste Paulista,
de 11/8/2010, encaminhando Projeto de Expansão Missionária do Presbitério Central Paulis ta;
Comex 044/10 – Do Sínodo Setentrional, de 11/8/2010, encaminhando comunicação de
renúncia de seu presidente; Comex 045/10 – Do Sínodo Nordeste, de 11/8/2010, encaminhando
solicitação do Presbitério Sergipe de aquisição de imóvel no valor de R$ 80.000,00 em nome da
IPI do Brasil; Comex 046/10 – Da Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo, de
12/8/2010, encaminhando solicitação de bolsa de estudo aos Revs. Denis de Almeida Pinto e
Alexandre Hessel Mota; Comex 047/10 – Do Presb. Walter Signorini, representante do Sínodo
Oeste Paulista junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral, e do Rev. Paulo de Melo Cintra
Damião, 1º vice-presidente da Assembléia Geral, de 14/8/2010, propondo a recondução do
irmão Willy Torresin à Comissão Especial sobre Homossexualidade; Comex 048/10 – Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, de 17/8/2010, informando efetivação da venda de dois

imóveis em Fortaleza, CE, a saber, casa pastoral e prédio do Seminário Teológico de Fortaleza,
e destinação dos recursos obtidos; Comex 049/10 – Da Comissão Especial para realização do
Censo da IPI do Brasil, de 19/8/2010, encaminhando proposta para a sua promoção; Comex
050/10 – Da Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria da IPI do Brasil, de
20/8/2010, encaminhando relatório referente ao exame contábil da Tesouraria Geral e demais
órgãos da IPI do Brasil do ano de 2009; Comex 051/10 – Da Comissão Eleitoral da IPI do Brasil,
de 25/8/2010, encaminhando relatório. DECISÕES: Quanto ao Documento Comex 030/10 (De
Diaconia, encaminhando Relatório Institucional 2009), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao
Documento Comex 031/10 (Do Sínodo Borda do Campo, encaminhando solicitação de
esclarecimento sobre a não observância de preceito constitucional em pedido de empréstimo
bancário), decide: Encaminhar ao Sínodo Bordo Campo e à Assembléia Geral da IPI do Brasil o
seguinte esclarecimento: Tendo em vista o documento do Sínodo Borda do Campo, temos a
informar: 1) No primeiro parágrafo, o documento refere-se ao Sínodo Oeste Paulista; pensamos
que o documento queria se referir ao Sínodo Sudoeste Paulista e não ao Sínodo Oeste; 2) Não
temos cópia de documento encaminhado à Comissão Executiva, como solicita o Sínodo Borda
do Campo, pois foi encaminhado apenas o relatório da Tesouraria, onde constam os referidos
empréstimos; 3) Os empréstimos foram efetuados tendo em vista a urgência reclamada pela
ocasião. A Diretoria se viu diante de duas alternativas: parar a obra e arcar com o altíssimo
prejuízo que tal paralisação acarretaria; ou contrair os referidos empréstimos e avançar nas
reformas. A Diretoria optou por adotar a segunda alternativa por entender que o custo para a
igreja seria menor. Não houve registro do pedido nas atas da Comissão Executiva justamente
por causa do caráter emergencial que se exigiu para a obtenção de tais empréstimos. Vale
lembrar que foi delegada à Diretoria a responsabilidade de tocar as obras do prédio e adequá-lo
para o uso por parte da igreja e também para locação. Diga-se de passagem, nunca a Diretoria
deixou de prestar relatórios de todos os seus atos. Todos os atos foram acolhidos e aprovados
pela Comissão Executiva. Esta foi a marca desta administração nos últimos anos: transparência;
4) Como é do conhecimento de toda a Igreja Nacional, os recursos para tais reformas viri am da
venda da propriedade de Sorocaba, SP. Só para lembrar, a decisão da reunião da Assembléia
Geral na IPI do Cambuci, em São Paulo, SP, foi: 1) Vender a propriedade Chácara Bethel,
autorizando-se o senhor presidente da Assembléia Geral a assinar a documentação referente à
transação comercial; 2) Destinar os recursos auferidos com a venda do imóvel à aquisição de
outros imóveis, a fim de serem utilizados pela igreja ou para gerarem recursos com vistas à sua
subsistência. É também do conhecimento da igreja que aquele patrimônio esteve, por várias
ocasiões, praticamente vendido, inclusive já com as minutas de contrato assinadas pelas partes.
Entretanto, a crise mundial que se abateu também sobre nós, particularmente sobre o mercado
imobiliário, acabou afetando as negociações. Só para citar alguns exemplos: entre os

compradores estavam dois bancos norte-americanos, que entraram em processo falimentar e
que, com certeza, se concretizado o negócio, a igreja teria hoje problemas sérios, como teve por
ocasião da falência da Encol. Pelo menos duas outras empresas européias também desistiram
do negócio, quando estávamos na fase de assinatura de contrato. Além destas, outras empresas
daqui do Brasil também acabaram desistindo do negócio por causa da crise. Esclarecemos que
estas negociações foram sempre conduzidas e acompanhadas por nossa Assessoria de
Patrimônio, que poderá, se for o caso, ser ouvida sobre este assunto. Podemos dizer que Deus
esteve conosco naquilo que, na época, foi tido por nós como fracasso, mas que, na realidade, se
concretizada a negociação, traria grande prejuízo para a igreja. 5) Ainda quanto ao item 2 do
documento, reconhecemos que não assimilamos o contido no Artigo 23 do Estatuto da IPI do
Brasil. Há uma explicação para isso. O texto do Estatuto foi alterado em 2005, no curso de uma
administração já habituada ao texto anterior. Sempre nos pautamos por obedecer a todos os
preceitos da IPI, contidos em sua Constituição e outros documentos legais, por entender que a
autoridade de nossos concílios reside na obediência ao que nós mesmos aprovamos.
Obedecemos, neste caso, ao que vinha sendo a prática da igreja até então. Inclusive, quando
assumimos em 2003, também recebemos dívidas a pagar, entre elas empréstimos contraídos
junto a bancos, além de parcelamentos com o INSS. Acompanhamos a vida da igreja há quatro
décadas e empréstimos foram feitos e contas bancárias foram abertas, sem que houvesse
solicitação à antiga Mesa Administrativa ou à Comissão Executiva que a sucedeu. Inclusive os
Estatutos anteriores da IPI do Brasil apenas mencionam: “As contas bancárias serão
movimentadas pelo presidente e pelo tesoureiro”, sem qualquer menção à abertura de contas ou
a empréstimos bancários. A comunicação à Comissão Executiva “a posteriori” não teve por
escopo passar por cima dela, mesmo porque adotamos, desde o início de nosso trabalho em
2003, uma administração compartilhada com a Comissão Executiva. Sempre compartilhamos
acertos e erros. Neste caso, não estamos compartilhando o erro com a Comissão Executiva,
como também não a induzimos ao erro, pois o que vinha sendo uma prática habitual até então
continuou sendo adotado por esta administração. Lamentamos ter envolvido a Comissão
Executiva nesta situação constrangedora. Ao tomarmos estes empréstimos, também adotamos a
prática até então em uso. A respeito de pedido de autorização para abertura de contas
bancárias, também registrado no mesmo Artigo 23 do Estatuto em vigor e que o documento do
Sínodo não menciona, confessamos tratar-se da mesma situação pois, inúmeras vezes, contas
foram abertas para atender solicitação de vários organismos da igreja, sem qualquer pedido à
Comissão Executiva. Estas contas foram abertas, é claro, obedecendo à decisão do antigo
Supremo Concílio, e não reformulada pela atual Assembléia Geral, que determina que as contas
da IPI do Brasil “só serão abertas em bancos oficiais ou sólidos financeiramente”, princípio este
que tem sido obedecido, com rigor, pela tesouraria e direção da igreja; 6) Sobre os atrasos

tributários, mencionados no item 4, esclarecemos que, atualmente, o pagamento de todos
aqueles tributos encontra-se rigorosamente em dia; 7) O item 5º do documento fala do não
cumprimento da peça orçamentária de 2009/2010 e do déficit. Sobre isso, temos a dizer que ele
foi gerado por duas razões: a) a conclusão da reforma do edifício “31 de Julho”, em cumprimento
aos contratos já firmados; b) as decisões tomadas pela Assembléia Geral e que nós tivemos de
dar cumprimento. Quais foram estas decisões? 1º) A diminuição da contribuição das igrejas para
a Assembléia Geral, que decrescem na proporção 0,5% ao ano para as igrejas locais, o que
representa um impacto de 5% na peça orçamentária da IPI do Brasil. Para um orçamento como
o nosso de cinco milhões de reais, a tesouraria deixa de receber R$ 250.000,00 por ano. Só aí
temos uma queda de cerca de R$ 500.000,00 no orçamento 2009/2010. 2º) O encerramento
das atividades dos três seminários, cujos valores ainda estão sendo contabilizados, pois já
existem ações em curso na justiça do trabalho. Adiantamos, entretanto que o desembolso por
parte da Tesouraria já supera a casa dos R$ 356.000,00. 3º) O pagamento do Fundo de
Garantia por Tempo de Magistério (FGTM) aos professores dos Seminários de Londrina e São
Paulo, cujo valor se aproxima de R$ 400.000,00. Parte deste valor já foi pago. Além desses
valores, a Justiça do Trabalho já penhorou cerca de R$ 210.000,00 nas ações que correm na
Vara de Sorocaba. Como se vê, isto supera a casa de R$ 1.000.000,00. Os compromissos hoje
que a nossa tesouraria tem para desembolsar são cerca de R$ 900.000,00. É bom esclarecer
que não temos hoje nenhuma dívida com fornecedores da reforma do prédio. Além disso, devese mencionar que os valores que as igrejas locais parcelaram junto à Tesouraria Geral são de
aproximadamente R$1.000.000,00, sem contar as igrejas que deixaram de contribuir e não
entraram com pedido de parcelamento. Gostaríamos de encerrar este informe com algumas
considerações. A primeira diz respeito ao zelo do Sínodo Borda do Campo no acompanhament o
do que acontece no âmbito desta Comissão Executiva e na vida da querida IPI do Brasil. São
atitudes como esta que fortalecem nosso espírito democrático e o amor que devotamos à nossa
querida “Igrejinha dos Milagres”. Diga-se de passagem, que este sínodo é o sínodo do
presidente desta Comissão Executiva e da Presba. Eleni (2ª vice-presidente). Este zelo nos
ajuda a corrigir qualquer erro que possamos cometer no exercício de nossas obrigações, como
neste caso dos empréstimos e da abertura de contas bancárias (que não foi mencionada no
documento). Insistimos em afirmar que qualquer falha cometida foi sempre involuntária. Outra
consideração diz respeito ao que pensamos sobre ter de recorrer a empréstimos. Quando
assumimos em 2003, havia dívidas que tivemos de honrar, como certamente aqueles que nos
antecederam o tiveram. Naquela ocasião, dissemos à Comissão Executiva que lutaríamos com
todas as nossas forças para que a igreja jamais fosse ao mercado financeiro em busca de
empréstimos. Conseguimos durante cinco anos e meio cumprir este propósito. Infelizmente, por
razões alheias à nossa vontade, não conseguimos cumprir com este desiderato. Serve-nos isto

como pedagogia de Deus a nos ensinar o caminho da humildade, a fim de que a soberba não
domine aqueles que são simples servos. Tivemos grandes avanços no período, inclusive do
ponto de vista patrimonial e financeiro. Deus esteve conosco e não permitiu que sucumbíssemos
numa caminhada tão difícil como foi a destes dois últimos anos. Dirigimos a esta Comissão
Executiva uma consideração final. Em nenhum momento, nos sentimos abandonados pelos
companheiros da Comissão Executiva, que são, em realidade, os que dirigem a igreja. A
confiança que a igreja deposita na administração e na direção dadas por esta Comissão
Executiva é refletida nas contribuições enviadas à Tesouraria Central e têm permitido
experimentar um momento de paz e harmonia que se espalha por todo o arraial presbiteriano
independente. É esta confiança que tem permitido que as finanças da igreja, a cada ano, tenham
resultados positivos. Esperamos continuar, como Comissão Executiva, a cada dia que passa, a
dar motivos para que esta confiança aumente. Além do que está contido no documento,
acrescentamos o fato de que todas as nossas contas foram auditadas e aprovadas pela
Comissão Permanente de Exame de Contas e Auditoria da IPI do Brasil, especificamente
convocada para examinar tudo o que foi investido com o Edifício 31 de Julho. Houve uma
interna, pela nossa Comissão Permanente de Exame das Contas e Auditoria, por solicitação da
Diretoria, especificamente convocada para exame detalhado do que foi investido com o edifício,
tendo para este fim permanecido dois dias no Escritório Central. E houve, também, uma perícia
realizada por um escritório de engenharia com especialidade nesse campo em obras do
governo, cujo relatório já foi apresentado a esta Comissão Executiva. Quanto ao Documento
Comex 032/10 (Da representação da IPI do Brasil junto à Missão Evangélica Caiuá, solicitando
alteração na sua composição); decide: Nomear a seguinte representação da IPI do Brasil junto à
Missão Evangélica Caiuá: Titulares: Revs. Filippo Blancato e Jonas Furtado do Nascimento;
Presbs. Nelfitali Ferreira de Assis e Roney Márcio Pessoa; Suplentes: Revs. Aury Vieira
Reinaldet, Charles Timothy Carriker e Flávio de Jesus Rolo, e Presb. Marcos Fróis. Quanto ao
Documento Comex 033/10 (Da Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando solicitação de
contratação do administrador geral mediante contrato por prestação de serviço), decide: 1)
Rejeitar a solicitação da Diretoria da Assembléia Geral; 2) Determinar a contratação do
administrador geral pela Consolidação das Leis do Trabalho a partir da presente data. Quanto
ao Documento Comex 034/10 (Do Rev. Paulo de Mello Cintra Damião, encaminhando relatório
sobre participação no programa “Mission to the USA”), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao
Documento Comex 035/10 (Do Sínodo Minas Gerais, agradecendo ajuda ao Rev. David Rose
de Carvalho e solicitando sua continuidade no ano de 2011), decide: Aprovar a continuidade do
auxílio ao Rev. David Rose de Carvalho durante o ano de 2011, no valor de 12 parcelas de R$
700,00. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa às 13h25 para almoço,
com oração pelo Rev. Rafael Lemos Viana, e retomada às 14h45, com saudação do Presb.

Caleb Soares, historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que solicitou apoio para sua obra
sobre a história das igrejas presbiterianas centenárias. DECISÕES: Quanto ao Documento
Comex 036/10 (Do Sínodo Minas Gerais, encaminhando manifestação a respeito das mudanças
nos estatutos das igrejas locais), decide: 1) Tomar conhecimento do documento; 2) Responder
ao sínodo, informando que: 2.1) As mudanças no Estatuto das Igrejas Locais foram aprovadas
na reunião ordinária da Assembléia Geral, realizada em Bauru, em julho de 2009; 2.2) Menos de
dois meses depois, a Comissão Executiva da Assembléia Geral foi surpreendida pelo bloqueio
de sua conta bancária devido à ação trabalhista, na qual a IPI do Brasil foi inserida no pólo
passivo, sob o argumento de que formava grupo econômico, cabendo à Assembléia Geral
responder pelos ônus das igrejas locais; 2.3.) Essa situação, nova e imprevisível, levou a
Comissão Executiva da Assembléia Geral a suspender o processo recém iniciado de reforma
dos Estatutos das Igrejas locais; 2.4) Essa decisão revelou cautela e cuidado da Comissão
Executiva da Assembléia Geral para com as igrejas locais, pois constatou que havia
necessidade de mudanças mais amplas; tanto isso é verdade que a própria Assembléia Geral
aprovou as decisões da Comissão Executiva da Assembléia Geral; 2.5) Jamais agimos sem
cautela, porém, por causa da dinâmica da vida, podemos ser e somos de fato surpreendidos por
questões novas, que exigem suspensão e mesmo revisão de decisões tomadas, que foi o que
ocorreu no presente caso. Quanto ao Documento Comex 037/10 (Do Sínodo Minas Gerais,
encaminhando: 1) Sugestão para solução dos problemas trabalhistas enfrentados pela igreja em
função de colégio em Votorantim, SP; 2) Proposta de mudança no Estatuto das Igrejas Locais; 3)
Regulamentação para questões trabalhistas e fiscais), decide: 1) Quanto à sugestão para a
solução dos problemas trabalhistas enfrentados pela igreja em função do colégio em Votorantim,
rejeitar a sugestão, tendo em vista a linha de defesa adotada pela Comissão Executiva da
Assembléia Geral, sob a orientação de advogados, que tem avançado em outra direção, de
acordo com o regime de governo da nossa igreja; 2) Quanto à sugestão de mudança no Estatuto
das Igrejas locais, encaminhar à Comissão Especial para Reestudo dos Documentos Legais da
IPI do Brasil, nos seguintes termos: “O parágrafo único do Artigo 3º passa a ser o parágrafo 1º e
se acrescentam outros dois parágrafos: 2º - A criação de associações referidas no parágrafo
anterior dependerá de homologação do presbitério a que a igreja estiver jurisdicionada, o qual
velará pelo funcionamento das mesmas, bem como analisará, com periodicidade mínima anual,
as contas das instituição e regularidade de seu funcionamento. 3º - Verificada qualquer
irregularidades em associações criadas pela igreja local, o presbitério assumirá a
responsabilidade pelo saneamento da mesma, inclusive podendo determinar a intervenção no
conselho local, se necessário, para atingir o fim culminado. Artigo 34 – No caso de dissolução da
igreja, serão os bens, depois de pagas as dívidas, entregues ao presbitério, sob cuja jurisdição
está a igreja, que decidirá a sua destinação”; 3) Quanto à regulamentação para questões

trabalhistas e fiscais, encaminhar ao grupo formado por presidentes e secretários gerais das
igrejas históricas. Quanto ao Documento Comex 038/10 (Do Rev. Clayton Leal da Silva,
encaminhando relatório de participação na assembléia de unificação da Aliança Mundial de
Igrejas Reformadas com o Conselho Ecumênico Reformado), decide: 1) Tomar conhecimento;
2) Registrar que o Rev. Clayton Leal da Silva foi eleito para integrar o Comitê Executivo da
Comunhão Mundial de Igrejas Reformadas; 3) Autorizar o Rev. Clayton Leal da Silva a manter a
IPI do Brasil informada a respeito dos documentos da Comunhão Mundial de Igrejas
Reformadas. Quanto ao Documento Comex 039/10 (Do Sínodo Meridional, encaminhando
proposta de reforma constitucional, com revogação do inciso 5º do Artigo 13 e revogação do
parágrafo 4º do Artigo 14 da Constituição da IPI do Brasil), decide: Encaminhar o documento à
Comissão de Reestudo dos Documentos Legais da IPI do Brasil. Quanto ao Documento
Comex 040/10 (Dos Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Ablandino Saturnino de Souza,
propondo autorização aos membros da Comissão Executiva da Assembléia Geral para a
representarem em celebrações festivas e sepultamentos), decide: Aprovar que, na ausência de
um dos membros da Diretoria da Assembléia Geral, os demais membros da Comissão Executiva
da Assembléia Geral estão autorizados a representá-la, podendo usar da palavra e falar em seu
nome, seja em situações festivas ou em sepultamentos de pastores e líderes da IPI do Brasil.
Quanto ao Documento Comex 041/10 (Do Presbitério Amazonas, encaminhando solicitação de
transferência do Sínodo Setentrional para o Sínodo Brasil Central), decide: 1) Devolver o
documento ao Presbitério Amazonas por vício de encaminhamento; 2) Orientar o Presbitério a se
reportar ao Sínodo Setentrional. Quanto ao Documento Comex 042/10 (Do Sínodo Sudoeste
Paulista, encaminhando seu Estatuto para homologação), decide: Aprovar o Estatuto do Sínodo
Sudoeste Paulista nos seguintes termos: ESTATUTO DO SÍNODO SUDOESTE PAULISTA DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL - CAPÍTULO I - DA NATUREZA,
SEDE E FINS - Artigo 1º – O Sínodo Sudoeste Paulista da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, adiante chamado simplesmente “Sínodo”, é uma organização religiosa cristã de tradição
reformada de princípios presbiterianos de doutrina e governo, sem fins lucrativos, constituída de
uma assembléia de ministros e presbíteros representantes de cada Presbitério sob a sua
jurisdição, organizado e mantido de acordo com as disposições constitucionais e legais da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 2º – O Sínodo, organizado em 27 de fevereiro de
1999, de tempo e duração indeterminados, tem a sua sede à Rua João Passos, 781, Centro,
Botucatu, SP e foro na Comarca de Botucatu, SP e incorpora-se para poder juridicamente
adquirir, possuir, onerar, alienar e administrar o seu patrimônio e, neste caráter civil, reger-se-á
pelo presente estatuto, observando-se os dispositivos da Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, adiante designada apenas como “IPIB”. Artigo 3º – O Sínodo tem como
principais atribuições: I – organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver Presbitérios; II –

aprovar os relatórios e examinar as atas e atos dos Presbitérios, verificando se foi observada a
Constituição da IPIB; III – atender as consultas, representações, referências e apelações
encaminhadas pelos Presbitérios; IV – fazer cumprir as suas próprias decisões e as da
Assembléia Geral da IPIB, bem como velar para que seja prestigiada a autoridade dos concílios
inferiores; V – concertar planos para o interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e
superintender agências necessárias ao trabalho geral; VI – nomear ministros, com anuência de
seus respectivos Presbitérios, bem como Presbíteros para o desempenho de diferentes funções;
VII – nomear comissões especiais para execução de seus planos; VIII – superintender as
atividades leigas na sua jurisdição; IX – propor à Assembléia Geral, medidas que julgue
vantajosas para toda a Igreja; X – acolher e encaminhar como seus representantes junto à
Assembléia Geral da IPIB os ministros e presbíteros eleitos em seus respectivos Presbitérios; XI
– eleger o representante e seus suplentes junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral da
IPIB, dentre os ministros e presbíteros titulares, que representam seus Presbitérios naquele
Concílio; XII – implantar e administrar obras missionárias, sociais e ambientais; XIII – firmar
parceria com outras organizações; XIV – aprovar o seu Regimento Interno. CAPÍTULO II - DOS
MEMBROS - Artigo 4º – São membros do Sínodo os Presbitérios a ele jurisdicionados,
representados por quatro ministros e quatro presbíteros. Artigo 5º – A exclusão de membros se
dá em razão de: I – transferência de Presbitério para outro Sínodo da IPIB; II – dissolução de
Presbitério mediante decisão do Sínodo ou da Assembléia Geral da IPIB; III – medida disciplinar
por inobservância dos deveres de membro, conforme o Código Disciplinar da IPIB. Artigo 6º –
São direitos dos membros: I – eleger dentre seus ministros e presbíteros representantes a
diretoria do Sínodo; II – por meio de seus ministros e presbíteros representantes, participar de
comissões e assessorias, nomeadas para auxiliar o concílio, bem como da sua comissão
Executiva. Artigo 7º – São deveres dos membros: I – cumprir as decisões do Sínodo, bem como
as decisões tomadas pela Assembléia Geral da IPIB; II – cumprir o presente Estatuto,
Constituição e demais normas e decisões da IPIB. - CAPITULO III - DO PATRIMÔNIO - Artigo
8º – Formam o patrimônio do Sínodo os bens móveis e imóveis que possui ou venha a possuir
por doação, legado, aquisição ou qualquer outro meio justo e legal. Parágrafo Único – A
aquisição, oneração e alienação de imóveis só poderão ser aprovadas por 2/3 (dois terços) de
seus representantes presentes em reunião extraordinária, não sendo admitida procurações.
Artigo 9º – O Sínodo mantém-se com as contribuições dos Presbitérios a ele jurisdicionados,
com ofertas, doações, legados, títulos, apólices, rendimentos financeiros e com os rendimentos
do seu patrimônio ou qualquer outro provento legal. Artigo 10 – Todos os bens e rendimentos do
Sínodo serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos descritos
no artigo 3º deste Estatuto. - CAPÍTULO IV - DAS REUNIÕES - Artigo 11 – a representação de
cada Presbitério será constituída de quatro ministros e de quatro presbíteros eleitos dentre seus

membros. Parágrafo Único – Os representantes exibirão credencial assinada pelo Presidente
ou Secretário executivo do respectivo Presbitério. Artigo 12 – O quórum do Sínodo é formado
por 1/3 (um terço) dos ministros e 1/3 (um terço) dos presbíteros, desde que estejam
representados dois terços dos Presbitérios. Parágrafo Único – Não havendo quórum no início
da reunião, o sínodo se reunirá trinta minutos após, em segunda convocação, com a presença
mínima de 1/3 (um terço) de seus membros e 2/3 (dois terços) de seus presbitérios. Artigo 13 –
O Sínodo reúne-se ordinariamente ao menos uma vez ao ano, no primeiro trimestre. Artigo 14 –
O Sínodo reúne-se extraordinariamente: I – quando o próprio Sínodo o determinar; II - quando
qualquer emergência o exigir, sendo convocado por iniciativa do Presidente ou a requerimento
subscrito por seus representantes, em número exigido para o quorum. § 1º – Nas reuniões
extraordinárias o Sínodo será dirigido pela mesma diretoria e será composto dos mesmos
representantes da reunião anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí -los. § 2º – As
reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para a qual forem convocadas. Artigo 15 –
As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de quinze dias.
Parágrafo Único – As convocações serão feitas através de edital fixado na sede e por demais
meios de comunicação disponíveis. Artigo 16 – As despesas feitas pelos membros do Sínodo
para comparecerem às suas reuniões serão custeadas pelo Presbitério que representarem. CAPÍTULO V - DA DIRETORIA - Artigo 17 – A diretoria do Sínodo compõe-se de Presidente,
Vice-Presidente e dois Secretários, todos eleitos por escrutínio secreto, dentre os seus
membros, logo após a abertura do Concílio, e de Secretário Executivo e Tesoureiro, eleitos no
decorrer da reunião, para um mandato de dois anos. Parágrafo Único – Quando um ministro ou
presbítero, eleito para um dos cargos da Diretoria, deixar de ser representante de seu
Presbitério, perderá o mandato, exceto para a sessão de abertura, ou, caso seja eleito secretario
executivo ou Tesoureiro, terá assento no concilio, mas sem direito a voto. Artigo 18 – No caso
de impedimento do Presidente ou do Vice-Presidente, o Secretário executivo poderá substituí-los
e, no caso de impedimento permanente, proceder-se-á a nova eleição para preenchimento dos
cargos. Artigo 19 – O Presidente tem autoridade para a manutenção da ordem nas reuniões,
bem como para convocar ou adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por este
estabelecidas. Parágrafo Único – O Presidente, no exercício de sua função, não poderá tomar
parte nas discussões, e só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Artigo 20 – Compete ao
Presidente: I – convocar as reuniões do Sínodo e, quando necessário, adiá-las; II – presidir as
reuniões e fazer com que o regimento Interno e a Constituição da IPIB sejam observados; III –
representar o Sínodo ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente. IV – assinar toda
documentação da movimentação financeira sempre em conjunto com o Tesoureiro. Artigo 21 –
Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente nos seus impedimentos. Artigo 22 –
Compete ao primeiro Secretário elaborar as atas das reuniões do Sínodo conforme regras

estabelecidas pela Assembléia Geral da IPIB e, depois de aprovadas, entregá-las ao Secretário
executivo para providências cabíveis. Artigo 23 – Compete ao 2º Secretário, além de substituir o
1º Secretário, fazer a verificação de presença dos representantes dos Presbitérios nas reuniões,
ler os documentos que forem apresentados, guardá-los em boa ordem e transcrever nos livros
de atas dos Presbitérios o parecer da comissão examinadora dos referidos livros, parecer es se
que será assinado pelo Presidente. Artigo 24 – Compete ao Secretário executivo: I – registrar,
em livro próprio, as atas das reuniões, por quaisquer dos meios eletrônicos legais existentes,
enviando um resumo das atas para publicação no órgão oficial da igreja. II – organizar e manter
o arquivo do Sínodo, que conterá um registro de todos os presbitérios sob sua jurisdição, os
relatórios de suas várias comissões e sua estatística geral; III – cuidar da correspondência do
Sínodo; IV – elaborar e encaminhar o resumo das atas para publicação no órgão oficial da IPIB;
V – substituir o Presidente e o Vice-Presidente nos termos do artigo 18. Artigo 25 – Compete ao
Tesoureiro: I – arrecadar e contabilizar de todos os valores recebidos ao Sínodo; II – efetuar os
pagamentos das despesas regulares e autorizados pela Comissão Executiva; III – manter a
escrituração em livro revestido das formalidades legais que assegurem a respectiva exatidão; IV
– apresentar relatórios financeiros à Comissão Executiva e ao Sínodo quando de sua reunião
ordinária; V – assinar toda documentação da movimentação financeira sempre em conjunto com
o Presidente ou com o Vice-Presidente. Parágrafo Único – A abertura de contas bancárias será
sempre em nome do Sínodo; as aplicações em instituições financeiras e os levantamentos de
empréstimos somente serão feitos com a autorização da Comissão Executiva. Artigo 26 – No
exercício de suas funções administrativas nenhum membro da Diretoria do Sínodo será
remunerado e nem fará jus a qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas receitas. CAPÍTULO VI - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo 27 - O Sínodo, entre suas reuniões, será
representado por uma Comissão Executiva que é constituída por sua Diretoria. Artigo 28 – São
atribuições da Comissão Executiva: I – velar pela fiel observância e execução das deliberações
do sínodo, bem como da Assembléia Geral da IPIB; II – decidir sobre questões de caráter
urgente, “ad referendum” do Sínodo em sua reunião subseqüente; III – sem caráter de censura,
comunicar aos Presbitérios falhas que porventura venham a ocorrer em suas atividades; IV –
encaminhar suas atas para aprovação pelo Sínodo; V – administrar o Sínodo como organização
religiosa sem fins lucrativos. § 1º – A Comissão Executiva poderá nomear comissões e
assessorias para o desenvolvimento de suas atividades, mas não poderá legislar nem revogar
resoluções do Sínodo. § 2º – A Comissão Executiva não poderá se reunir sem a presença
mínima de 3 (três) de seus membros. § 3º – Os atos e decisões da Comissão Executiva serão
registrados em livro próprio de atas o qual será examinado na reunião ordinária do Sínodo. - DO
CAPÍTULO VII - REPRESENTANTE SINODAL - Artigo 29 – Compete ao representante sinodal:
I – comparecer às reuniões convocadas pela Comissão Executiva da Assembléia Geral IPIB e

outras organizações às quais é filiada; II – apresentar relatório ao Sínodo ou à sua Comissão
executiva, bem como enviar cópia das decisões tomadas; Parágrafo Único - As despesas feitas
pelos membros do Sínodo para comparecerem às reuniões serão custeadas pelo Sínodo que
representarem. - CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 30 – Os membros do
Sínodo e seus administradores não respondem com seus bens individuais, solidária ou
subsidiariamente pelas obrigações que, em nome dele, forem contraídas. Artigo 31 – O Sínodo
pode ser dissolvido mediante decisão da Assembléia Geral da IPIB, por medida administrativa ou
sentença disciplinar. Parágrafo Único – A Assembléia Geral da IPIB providenciará as medidas
necessárias para a liquidação e extinção de sua personalidade jurídica e os bens, porventura
existentes, depois de pagas às dívidas, pertencerão à IPIB. Artigo 32 – O presente estatuto
poderá ser reformado em qualquer tempo, em reunião extraordinária do Sínodo, mediante a
aprovação de dois terços dos representantes dos Presbitérios presentes, observadas as
disposições da Constituição da IPIB. Artigo 33 – Os casos omissos no presente Estatuto serão
solucionados de acordo com a Constituição da IPIB. Artigo 34 – O presente estatuto entrará em
vigor após a sua aprovação pelo Sínodo, homologação pela Assembléia Geral da IPIB e registro
no cartório competente. Arandu, 5 de junho de 2010. Aprovado pelo Sínodo Sudoeste Paulista,
reunido no Acampamento Cristo é Vida, no município de Arandu, SP, dia 05 do mês de junho do
ano de 2010. Quanto ao Documento Comex 043/10 (Do Sínodo Sudoeste Paulista,
encaminhando Projeto de Expansão Missionária do Presbitério Central Paulista), após sua
apresentação verbal pelo Rev. Antônio Pedro de Morais, pastor da 1ª IPI de Bauru, referente à
plantação de igreja em Jaú, SP, decide: Encaminhar o documento ao Ministério da Missão a fim
de que o aprecie junto à Secretaria de Evangelização, tendo orado em favor do Rev. Antônio
Pedro o Rev. Mardônio de Sousa Pereira. Quanto ao Documento Comex 044/10 (Do Sínodo
Setentrional, encaminhando comunicação de renúncia de seu presidente), decide: Tomar
conhecimento. Quanto ao Documento Comex 045/10 (Do Sínodo Nordeste, encaminhando
solicitação do Presbitério Sergipe de aquisição de imóvel no valor de R$ 80.000,00 em nome da
IPI do Brasil), decide: Não atender porque a solicitação está em desacordo com a Constituição
da IPI do Brasil (Artigo 121, Inciso XIV), que estabelece ser da Assembléia Geral a competência
para aquisição de imóvel em nome da IPI do Brasil. Quanto ao Documento Comex 046/10 (Da
Comissão Interventora do Sínodo Sul de São Paulo, encaminhando solicitação de bolsa de
estudo aos Revs. Denis de Almeida Pinto e Alexandre Hessel Mota), decide: Devolver o
documento para fundamentação e encaminhamento pela Comissão Interventora do Sínodo Sul
de São Paulo. Quanto ao Documento Comex 047/10 (Do Presb. Walter Signorini,
representante do Sínodo Oeste Paulista junto à Comissão Executiva da Assembléia Geral, e do
Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vice-presidente da Assembléia Geral, propondo a
recondução do irmão Willy Torresin à Comissão Especial sobre Homossexualidade), decide: 1)

Reconduzir o irmão Willy Torresin à Comissão Especial sobre Homossexualidade; 2) Orientar o
relator da Comissão Especial sobre Homossexualidade a verificar, antes de marcar as reuniões,
se todos os membros poderão estar presentes. Quanto ao Documento Comex 048/10 (Da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, informando efetivação da venda de dois imóveis em
Fortaleza, CE, a saber, casa pastoral e prédio do Seminário Teológico de Fortaleza, e
destinação dos recursos obtidos), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento
Comex 049/10 (Da Comissão Especial para realização do Censo da IPI do Brasil, encaminhando
proposta para a sua promoção), decide: Aprovar a realização do 1º Censo da IPI do Brasil, nos
seguintes termos: 1. Objetivo: Conhecer o perfil das Igrejas Presbiterianas Independentes; com
isto, poderemos saber, quem somos, onde estamos e para onde vamos. Este tipo de informação
servirá como base para a realização de futuros projetos nacionais e regionais. 2. Metodologia:
Será realizado através de uma pesquisa, por um questionário em 4 blocos: a) Cadastro:
Identificar igrejas, congregações, pontos de pregação e projetos sociais, quais são, onde estão,
situação legal, pessoas contratadas, existência de propriedade; b) Formação da Igreja: Indicar a
quantidade de pastores, presbíteros, diáconos, missionários, ministros de louvor e diferentes
coordenadores; coral e hinologia; escola dominical; no caso dos ministros, conhecer a situação
deles com respeito a benefícios sociais; c) Rol de membros: -Membros por faixa etária; Membros em outros anos (histórico); -Membros que vieram de outras igrejas/religiões; d)
Características da igreja: -Como e por quem a igreja foi fundada; -Que atividades ou programas
existem na igreja; -Em relação ao crescimento da igreja, qual ou quais modelos são usados; identificação da classe econômica social da comunidade onde está inserida a IPI do Brasil.
Quanto ao Documento Comex 050/10 (Da Comissão Permanente de Exame de Contas e
Auditoria da IPI do Brasil, encaminhando relatório referente ao exame contábil da Tesouraria
Geral e demais órgãos da IPI do Brasil do ano de 2009), decide: 1) Tomar conhecimento; 2)
Encaminhar o relatório à Assembléia Geral; 3) Determinar que a Tesouraria Geral, sempre que
encerrar um balanço, encaminhe-o aos membros da Comissão Executiva da Assembléia Geral
que o desejarem, permitindo-lhes o acesso aos documentos contábeis . Quanto ao Documento
Comex 051/10 (Da Comissão Eleitoral da IPI do Brasil, encaminhando relatório), decide:
Aprovar o relatório da Comissão Eleitoral, com oração em favor do processo eleitoral e das duas
chapas pelo Rev. Ablandino Saturnino de Souza. OUTRAS DECISÕES: 1) Quanto à Comissão
Permanente de Papéis e Consultas da Comissão Executiva da Assembléia Geral, decide:
Nomear a seguinte Comissão: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Helinton Rodrigo Zanini Pais, e
Presb. Moacir Benvindo de Carvalho; 2) Quanto à atuação da Assessoria Jurídica ou do
Escritório de Advocacia que presta serviços à IPI do Brasil, decide: Determinar que tome as
seguintes providências: 1) Fornecer orientação às igrejas sobre a necessidade de registro de
atas em cartório, esclarecendo quais atas têm de ser registradas; 2) Fornecer orientação técnica

às igrejas a respeito da lavratura e registro de atas; 3) Esclarecer as igrejas a respeito de
providências que devem tomar diante de exigências feitas pelos cartórios para o registro de atas
atuais e atas que não foram registradas no tempo devido; 4) Fornecer assessoria às igrejas
locais que têm tido problemas com o registro de atas. 3) Quanto ao relatório da Tesouraria
Geral da IPI do Brasil, decide: Tomar conhecimento. 4) Quanto à próxima reunião da
Comissão Executiva da Assembléia Geral, decide: Estabelecer que será nos dias 26 e
27/11/2010, no Escritório Central da IPI do Brasil, em São Paulo, SP. 5) Quanto à propriedade
Chácara Bethel, em Sorocaba, SP, cuja venda foi aprovada pela Assembléia Geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, reunida na Igreja Presbiteriana Independente do Cambuci,
em São Paulo, SP, no dia 4 de agosto de 2006, conforme ata devidamente registrada no Cartório
do “1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica”, de São Paulo,
Capital, sob número 328561, em 9/11/2006, decide: Consignar que o imóvel denominado
Chácara Bethel é o imóvel localizado na Avenida Comendador Pereira Inácio, número 445, em
Sorocaba, SP, com área de terreno de 22.145,02 metros quadrados e área construída de
1.406,00 metros quadrados, inscrito na Prefeitura Municipal de Sorocaba, SP, como contribuinte
número 53.11.25.0186.01.000, e perfeitamente descrito e caracterizado na matrícula número
89.231, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba, SP. AUTORIZAÇÃO PARA
RETIRAR-SE DA SESSÃO: Foram autorizados a se retirarem temporariamente da sessão os
Presbs. Walter Signorini, Luiz Ribeiro da Silva e Moacir Benvindo Carvalho, para participarem de
reunião da Diretoria da Associação Bethel, das 15h45 às 16h10. LEITURA E APROVAÇÃO DA
ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 22h45,
com oração e bênção pela Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel. Para constar, eu, Rev. Ézio
Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos membros da
Diretoria presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira
Presidente

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião
1º Vice-presidente

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel

2ª Vice-presidente

Rev. Ézio Martins de Lima
1º Secretário

ATA DA 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
PRIMEIRA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: 26 de novembro de 2010, com início às 9h25, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes; Sínodo Brasil
Central: Rev. Sílvio de Araújo Lobo; Sínodo Minas Gerais: Rev. Alexsandro Alves da Silva ;
Sínodo Nordeste: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Rev. José Rubens
Lima Jardilino; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb.
Walter Signorini; Sínodo Osasco: Rev. Eliseu Fonda da Silva; Sínodo Rio-São Paulo: Rev.
Rafael Lemos Viana; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro; Sínodo
Setentrional: Rev. Mardonio de Sousa Pereira; Sínodo Sudoeste Paulista: Rev. João Luiz
Furtado; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Moacir Enos Rosa. AUSENTES: Sínodos
Meridional e Sul de São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os
trabalhos da 17ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil,
Exercício 2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral;
Rev. Aury Vieira Reinaldet, tesoureiro geral; Presb. Ricardo Wagner Camilo, administrador geral;
Rev. José Ilson Venâncio, assistente do secretário geral; Presb. Arnold Hermann Ferle,
presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira; André Marcos de Souza Lima, coordenador
nacional da UMPI (gestão 2011-2014); Rev. Jonas Furtado do Nascimento, coordenador
missionário da Secretaria de Evangelização; Ione Rodrigues Martins

e Odair Martins,

coordenadores nacionais de adultos; Rev. Doraci Natalino de Souza, da Assessoria de
Patrimônio; Rev. Mário Ademar Fava, assessor jurídico da IPI do Brasil. DEVOCIONAL: Foi
dirigida pelo Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes, constando de: leitura bíblica de Isaías 2.1-5;
cântico do hino “Ó rei sublime” (hinário Cantai Todos os Povos, 29); oração pelo Rev. Sílvio de
Araújo Lobo; leitura bíblica doe João 17.20-21 meditação; oração silenciosa de intercessão pela
unidade da IPI do Brasil e pelas igrejas, pastores e membros do Rio de Janeiro; oração audível
pelo Rev. Rafael Lemos Viana; cântico do hino “Um só rebanho” (hinário Cantai Todos os Povos,
260); Oração do Senhor; e Bênção Apostólica pelo Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes.
HORÁRIO REGIMENTAL: Foi aprovado o seguinte horário de trabalho: das 9h00 às 13h00; das
14h30 às 18h00. ENTRADA DE DOCUMENTOS: Comex 052/10 – Do Sínodo Nordeste, de

28/9/2010, encaminhando solicitação do Presbitério Sergipe de empréstimo de R$ 20.000,00,
para aquisição de terreno na cidade de Barra de Coqueiros, SE. Comex 053/10 – Do Sínodo
Setentrional, de 26/10/2010, encaminhamento documento do Presbitério Norte, solicitando
exposição de motivos para as alterações realizadas no Padrão de Estatuto das Igrejas Locais
aprovadas pela Assembléia Geral da IPI do Brasil em julho de 2009, em Bauru, SP. Comex
054/10 – Do Sínodo Setentrional, de 26/10/2010, encaminhando documento do Presbitério
Norte, solicitando exposição de motivos para a criação do cargo de administrador geral da IPI do
Brasil. Comex 055/10 – Da Comissão Eleitoral da Assembléia Geral, de 9/11/2010, informando
alteração da data de apuração final do resultado da eleição da nova Diretoria da Assembléia
Geral. Comex 056/10 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de 11/11/2010, encaminhando
documento da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil solicitando providências
a respeito de imóvel em Imperatriz, MA. Comex 057/10 – Da Diretoria da Assembléia Geral, de
11/11/2010, encaminhando comunicação de realização da reunião da Assembléia Geral em hotel
de Poços de Caldas, MG. Comex 058/10 – Do Ministério da Missão, de 12/11/2010,
encaminhando documento procedente da Coordenadoria Nacional da Umpi (CNU), solicitando
aprovação do planejamento para o biênio 2011/2012 da CNU. Comex 059/10 – Do Ministério da
Missão, de 12/11/2010, encaminhando documento procedente da Coordenadoria Nacional da
Umpi (CNU), solicitando autorização para criação de um website para a CNU fora do Portal da
IPI do Brasil. Comex 060/10 – Da Comissão Eleitoral, de 24/11/2010, tratando de dúvidas
levantadas no processo eleitoral da Diretoria da Assembléia Geral. DECISÕES: Quanto ao
Documento 52/10 (Do Sínodo Nordeste, encaminhando solicitação do Presbitério Sergipe de
empréstimo de R$ 20.000,00, para aquisição de terreno na cidade de Barra de Coqueiros, SE),
decide: Encaminhar à Secretaria de Evangelização. Quanto ao Documento 053/10 (Do Sínodo
Setentrional, encaminhando documento do Presbitério Norte, solicitando exposição de motiv os
para as alterações realizadas no Padrão de Estatuto das Igrejas Locais aprovadas pela
Assembléia Geral da IPI do Brasil, em julho de 2009, em Bauru, SP), decide: Informar ao Sínodo
os motivos para as alterações realizadas no Padrão de Estatuto das Igrejas Locais aprovadas
pela Assembléia Geral da IPI do Brasil, em julho de 2009, em Bauru, SP. Quanto ao
Documento 054/10 (Do Sínodo Setentrional, encaminhando documento do Presbitério Norte,
solicitando exposição de motivos para a criação do cargo de adminis trador geral da IPI do
Brasil), decide: Prestar esclarecimento ao Sínodo Setentrional de que não está havendo
atualmente a criação do cargo de administrador geral, mas apenas adequação do texto
constitucional à Reforma Administrativa aprovada pela Assembléia Geral em 2005. Quanto ao
Documento 055/10 (Da Comissão Eleitoral da Assembléia Geral da IPI do Brasil, informando
alteração da data de apuração final do resultado da eleição da nova Diretoria da Assembléia
Geral), decide: Tomar conhecimento de que a data da apuração final do resultado da eleição da

nova Diretoria da Assembléia Geral será no dia 17/12/2010. Quanto ao Documento 056/10 (Da
Diretoria da Assembléia Geral, encaminhando documento da União das Igrejas Evangélicas
Congregacionais do Brasil, solicitando providência a respeito de imóvel em Imperatriz, MA),
decide: 1) Fazer um levantamento a respeito de toda a situação do imóvel em Imperatriz, MA,
registrado em nome da IPI do Brasil; 2) Encaminhar tal levantamento e o documento da União
das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil à reunião da Assembléia Geral da IPI do
Brasil; 3) Informar a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil a respeito das
providências que estão sendo tomadas. Quanto ao Documento 057/10 (Da Diretoria da
Assembléia Geral, encaminhando comunicação de realização da reunião da Assembléia Geral
em hotel de Poços de Caldas), decide: Tomar conhecimento de que as reuniões da Assembléia
Geral, ordinária e extraordinária, de 11 a 15/2/2011, serão no hotel Golden Park em Poços de
Caldas, MG. Quanto ao Documento 058/10 (Do Ministério da Missão, encaminhando
documento da Coordenadoria Nacional da Umpi, solicitando aprovação do planejamento para o
biênio 2011-2012), decide: Tomar conhecimento. Quanto ao Documento 059/10 (Do Ministério
da Missão, encaminhando documento da Coordenadoria Nacional da Umpi, solicitando
autorização para criação de website fora do Portal da IPI do Brasil), decide: Autorizar a criação
de website da Coordenadoria Nacional da Umpi fora do Portal da IPI do Brasil - www.cnuipib.org
- sob a supervisão da Secretaria Geral da IPI do Brasil. Quanto ao Documento 060/10 (Da
Comissão Eleitoral, encaminhando documento tratando de dúvidas levantadas no processo
eleitoral), decide: Tomar conhecimento e reafirmar todas as instruções para a eleição da
Diretoria da Assembléia Geral já aprovadas pela Comissão Executiva da Assembléia Geral.
DECISÕES A RESPEITO DOS DOCUMENTOS PENDENTES: Quanto aos Documentos
Comex 019/07 (Da Assembléia Geral, comunicando decisão a respeito de intervenção

no

Sínodo Setentrional) e Comex 040/07 (Da Comissão Interventora, encaminhando ata da reunião
extraordinária do Sínodo Setentrional), decide: Arquivar. Quanto ao Documento Comex 036/07
(Do Sínodo Sudoeste Paulista, encaminhando solicitação de organização de Centro de
Treinamento Missionário em Marília, SP), decide: Arquivar. Quanto ao Documento Comex
029/08 (Da Comissão Especial designada para reunir-se com a representação da IPI do Brasil
junto à Cenacora, de 20/3/2008, apresentando relatório e proposta sobre o assunto), decide:
Arquivar. Quanto ao Documento Comex 050/09 (Da Comissão Executiva da Assembléia Geral,
designando Conselho Editorial da Associação Evangélica Literária Pendão Real e determinando
que esse Conselho Editorial elabore seu regimento interno), decide: Deixar sobre a mesa, a fim
de que a elaboração de regimento interno seja feita assim que um novo Conselho Editorial for
instituído. Comex 088/09 (Do Sínodo Setentrional, de 22/9/2009, encaminhando livro de atas,
com decisão da Comissão Executiva de determinar que o livro de atas seja refeito), decide:
Determinar que o livro de atas do Sínodo Setentrional referente ao biênio 2007 a 2009 seja

apresentado na próxima reunião ordinária da Assembléia Geral. Quanto ao Documento Comex
098/09 (Determinar que a Diretoria da Assembléia Geral fique encarregada de designar novo
coordenador nacional para o Projeto Semeando), decide: Deixar para a nova Diretoria da
Assembléia Geral a nomeação de novo coordenador do Projeto Semeando. OUTROS
ASSUNTOS: 1) Apresentação do Projeto da Faculdade de Teologia da IPI do Brasil em
Santa Isabel, SP: O arquiteto Antenor Bertarelli, da empresa Atmos Arquitetura e Consultoria,
contratado pela Fundação Eduardo Carlos Pereira, fez uma apresentação do projeto em
elaboração da Faculdade de Teologia. 2) Coordenadoria Nacional da Umpi: Registra-se a
eleição da nova diretoria da Coordenadoria Nacional da Umpi, ocorrida no Congresso Nacional
da Umpi, de 4 a 7/9/2010, em Ribeirão Preto, SP, a qual iniciará seu mandado em 1º/1/2011, e o
novo coordenador nacional, André Marcos de Souza Lima, transmitiu palavra de saudação à
Comissão Executiva da Assembléia Geral. 3) Coordenadoria Nacional de Adultos: Registra-se
a eleição da nova diretoria da Coordenadoria Nacional de Adultos, eleita em 2/10/2010 e
empossada no Congresso Nacional de Adultos, de 11 a 15/11/2010, em Recife, PE, e os novos
coordenadores nacionais, Ione e Odair Martins, transmitiram palavra de saudação e gratidão à
Comissão Executiva da Assembléia Geral. Orou em favor das várias coordenadorias da IPI do
Brasil (Adultos, Umpi, Adolescentes e Crianças) o Presb. Luiz Ribeiro da Silva. 4) Programa de
Educação Continuada de Ministros 2011: O Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes do Programa
de Educação Continuada de Ministros para o ano de 2011 e forneceu informações a respeito do
seu funcionamento. 5) Datas para as próximas reuniões da COMEX-AG: 25 e 26/3/2011, 12 e
13/8/2011 e 25 e 26/11/2011. SUSPENSÃO E REINÍCIO DA SESSÃO: A sessão foi suspensa
às 13h10 para almoço, com oração pelo Rev. Mardônio, sendo retomada às 15h00. LEITURA E
APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO DA SESSÃO: A
sessão foi encerrada às 18h15 com oração pelo Rev. Elizeu Fonda da Silva. Para constar, eu,
Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a presente ata que também é assinada pelos
membros da Diretoria presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira
Presidente

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião
1º Vice-presidente

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel
2ª Vice-presidente

Rev. Ézio Martins de Lima
1º Secretário

Presb. Assuero Guerra de Moura
2º Secretário

ATA DA 17ª REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA ASSEMBLÉIA GERAL DA IPI DO
BRASIL – EXERCÍCIO 2007 – 2010
SEGUNDA SESSÃO
DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 2010, com início às 8h50, nas dependências do
Escritório Central da IPI do Brasil, à rua da Consolação, 2.121, São Paulo, SP. PRESIDENTE:
Rev. Assir Pereira. SECRETÁRIO: Rev. Ézio Martins de Lima. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
DIRETORIA: Rev. Assir Pereira, presidente; Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, 1º vicepresidente; Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel, 2ª vice-presidente; Rev. Ézio Martins de
Lima, 1º secretário; Presb. Assuero Guerra de Moura, 2º secretário. REPRESENTAÇÃO
SINODAL: Sínodo Borda do Campo: Rev. Helinton Rodrigo Zanini Paes; Sínodo Brasil
Central: Rev. Sílvio de Araújo Lobo; Sínodo Minas Gerais: Rev. Alexsandro Alves da Silva;
Sínodo Nordeste: Presb. Jonatas Silva Meneses; Sínodo Norte Paulistano: Rev. José Rubens
Lima Jardilino; Sínodo Ocidental: Presb. Luiz Ribeiro da Silva; Sínodo Oeste Paulista: Presb.
Walter Signorini; Sínodo São Paulo: Rev. Roberto Mauro de Souza Castro; Sínodo
Setentrional: Rev. Mardonio de Sousa Pereira; Sínodo Vale do Rio Paraná: Presb. Moacir
Enos Rosa. AUSENTES: Sínodos: Meridional, Osasco, Rio-São Paulo, Sudoeste Paulista e Sul
de São Paulo. QUÓRUM: Havendo quórum, o presidente declara abertos os trabalhos da 2ª
Sessão da 17ª Reunião da Comissão Executiva da Assembléia Geral da IPI do Brasil, Exercício
2007-2010. DEMAIS PRESENÇAS: Rev. Gerson Correia de Lacerda, secretário geral; Rev. Aury
Vieira Reinaldet, tesoureiro geral; Presb. Ricardo Wagner Camilo, administrador geral;
DEVOCIONAL: Foi dirigida pelo Rev. Assir Pereira, constando de: leitura bíblica de: leitura
bíblica de Amós 4.13, meditação e oração pelo Presb. Assuero Guerra de Moura. DECISÕES:
Quanto ao Orçamento para os anos de 2011 e 2012, decide: Aprovar o seguinte orçamento
para os anos de 2011 e 2012:
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
DEPARTAMENTOS
MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO
Execução - Ministério da Comunicação
O Estandarte
Revista Alvorada
Portal
Criação e Marketing

%
2011
4,52%

2010

2011

2012

277.227,00

217.100,00

196.145,00

3.150,00

3.000,00

3.000,00

130.500,00

124.000,00

117.800,00

18.000,00

17.100,00

16.245,00

9.000,00

20.000,00

8.100,00

56.700,00

-

-

Outras Mídias
Associação Evangélica e Literária Pendão
Real

4.500,00

3.000,00

3.000,00

55.377,00

50.000,00

48.000,00

46.377,00

44.000,00

42.000,00

Conselho Fiscal

4.500,00

3.000,00

3.000,00

Conselho Editorial

4.500,00

3.000,00

3.000,00

1.105.508,70

1.115.000,00

991.000,00

3.150,00

3.000,00

3.000,00

997.094,70

860.000,00

820.000,00

Dotação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

23,23%

Execução - Ministério da Educação
Secretaria de Educação Teológica (FECP)
Investimento

426.334,50

Funcionamento

480.760,20

Educação Teológica - Custo de transição
Secretaria de Ensino Infantil, Básico e
Superior

90.000,00
1.800,00

3.000,00

3.000,00

Educação Continuada

55.800,00

93.000,00

3.000,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

54.000,00

90.000,00

-

45.864,00

153.000,00

159.000,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

-

50.000,00

50.000,00

44.064,00

100.000,00

106.000,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

1.856.911,50

1.894.500,00

1.848.040,00

3.150,00

3.000,00

3.000,00

1.383.300,00

1.329.500,00

1.264.600,00

Execução

1.800,00

3.000,00

3.000,00

Secretaria

1.366.200,00

1.298.000,00

1.233.100,00

15.300,00

28.500,00

28.500,00

Execução
Capacitação de Liderança
Secretaria de Educação Cristã
Execução
Produção de Materiais
Salário e Encargos do Secretário
Secretaria de Música e Liturgia
MINISTÉRIO DA MISSÃO
Execução - Ministério da Missão
Secretaria de Evangelização

Missão Caiuá
Verba de Representação

39,47%

4.500,00

4.500,00

4.500,00

10.800,00

24.000,00

24.000,00

149.251,50

147.000,00

147.000,00

Execução

1.800,00

3.000,00

3.000,00

Secretaria

34.200,00

18.000,00

18.000,00

Associação Bethel

75.451,50

84.000,00

84.000,00

ASA Vida (ACV)

37.800,00

42.000,00

42.000,00

48.060,00

75.000,00

75.000,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

CNA

18.630,00

18.000,00

18.000,00

CNU

18.630,00

18.000,00

18.000,00

9.000,00

18.000,00

18.000,00

-

18.000,00

18.000,00

273.150,00

340.000,00

358.440,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

Secretaria

16.200,00

18.000,00

18.000,00

Auxílio Viúvas

72.000,00

104.000,00

110.240,00

Seguro de Vida

93.150,00

120.000,00

127.200,00

Previdência Privada

90.000,00

95.000,00

100.000,00

Dotação
Secretaria de Diaconia

Secretaria de Família
Execução

Adolescentes
Crianças
Secretaria Pastoral
Execução - Secretaria Pastoral

29,08%

ADMINISTRAÇÃO
Salários, Encargos e Benefícios

739.152,80

1.396.000,00

1.437.915,00

790.000,00

837.400,00

Salários

433.000,00

458.980,00

Encargos
Benefícios (Alimentação, transporte,
Ass.Médica, etc.)

217.000,00

230.020,00

140.000,00

148.400,00

606.000,00

600.515,00

Manutenção e conservação de imóveis

28.000,00

29.680,00

Telefone

31.500,00

33.390,00

Outras Despesas Administrativas

Condomínio

25.000,00

26.500,00

Serviços Gráficos

21.000,00

22.260,00

Cópias, Autenticações e emolumentos

20.000,00

21.200,00

Assessoria Contábil

35.000,00

37.100,00

Assessoria em D.Pessoal e RH

20.000,00

21.200,00

Assessoria Jurídica
Serviços Contratados de Terceiros - P.J.
(Portaria)

30.000,00

31.800,00

52.000,00

55.120,00

Internet e Informática

82.500,00

87.450,00

Iptu - Sorocaba

115.000,00

115.000,00

Encargos e Despesas Financeiros

63.000,00

66.780,00

Outras Despesas

83.000,00

53.035,00

120.600,00

117.000,00

107.000,00

4.500,00

20.000,00

10.000,00

COMEX

18.000,00

17.000,00

17.000,00

Diretoria

27.000,00

20.000,00

20.000,00

Presidência

36.000,00

30.000,00

30.000,00

Secretaria Geral

13.500,00

10.000,00

10.000,00

Tesouraria

10.800,00

10.000,00

10.000,00

Administração Geral

10.800,00

10.000,00

10.000,00

23.400,00

26.400,00

26.400,00

14.400,00

17.400,00

17.400,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

36.100,00

19.000,00

28.500,00

4.500,00

3.000,00

4.500,00

Comissões Temporárias

18.000,00

10.000,00

18.000,00

Comissão Eleitoral
Assessoria Jurídica

10.000,00

-

-

ASSEMBLÉIA GERAL

2,44%

AG

RELAÇÕES INTERECLESIÁSTICAS

0,55%

Anuidades
Parcerias com Igrejas
COMISSÕES E ASSESSORIAS
Comissão Permanente Exame de Contas

0,40%

Assessoria de Estatística
PROJETO SEMEANDO

0,31%

Planejamento Estratégico
Encontros
Coordenação
0,00%

RESERVAS
Fundo de Capacitação de Liderança
TOTAL

1.800,00

3.000,00

3.000,00

1.800,00

3.000,00

3.000,00

30.600,00

15.000,00

15.000,00

10.800,00

5.000,00

5.000,00

9.000,00

5.000,00

5.000,00

10.800,00

5.000,00

5.000,00

-

-

-

-

-

90.000,00

100%

4.189.500,00
4.800.000,00
Quanto ao Relatório da Tesouraria, decide: Tomar conhecimento, com agradecimento a Deus
em oração pelo Presb. Moacir Enos Rosa. LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: A presente ata
foi lida e aprovada. ENCERRAMENTO: A reunião foi encerrada às 11h30, com oração e bênção
pelo Rev. Assir Pereira. Para constar, eu, Rev. Ézio Martins de Lima, 1º secretário, lavrei a
presente ata que também é assinada pelos membros da Diretoria presentes à reunião.

Rev. Assir Pereira
Presidente

Rev. Paulo de Melo Cintra Damião
1º Vice-presidente

Presba. Eleni Rodrigues Mender Rangel
2ª Vice-presidente

Rev. Ézio Martins de Lima
1º Secretário

Presb. Assuero Guerra de Moura
2º Secretário

4.650.000,00

