ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
29 DE JANEIRO DE 1957
Reunião de Instalação
Às dezoito horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e nove de janeiro de mil
novecentos e cinqüenta e sete, no templo da Primeira Igreja de São Paulo, à
Rua Nestor Pestana, número cento e trinta e seis, reuniu-se a Comissão
nomeada pelo Sínodo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ao
encerrar as suas atividades, para a instalação do Supremo Concílio da mesma
Igreja, comissão essa presidida pelo Reverendo Alfredo Borges Teixeira, tendo
com o secretário o Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião e vogal o
Presbítero Eliazar Hein. Os trabalhos tiveram início com uma oração, tendo
sido convidado para dirigi-la o Reverendo José Borges dos Santos Junior,
Presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pelo
Secretário foi lido o Salmo cento e vinte e seis. O Presidente fez breve
alocução sobre o regime presbiteriano, depois do que foi feita a chamada dos
Presbitérios, tendo todos sido representados, com as seguintes delegações: da
Alta Paulista: Reverendo Álvaro Simões e Antonio Correia Rangel de Alcântara,
e Presbíteros João Ponce e Jacinto Correia de Souza. Da Araraquarense:
Reverendos Doutor Rubens Cintra Damião e Rui Anacleto, e Presbíteros
Sérgio Pogéti e João Carlos de Camargo. De Leste: Reverendos Doutor Seth
Ferraz, Roldão Trindade de Ávila e Tércio Morais Pereira, Presbíteros Enômio
Marques, Eliazar Hein e Silvestre Carlos Cassulino. Do Norte: Reverendo Adiel
Tito de Figueiredo. D'oeste: Reverendos Lutero Cintra Damião, Erasmo Stutz e
José Inocêncio de Lima, e Presbíteros Ovídio de Andrade Nogueira, Júlio Dias
de Oliveira e Samuel Rodrigues da Costa. Do Norte do Paraná: Reverendo
Jonas Dias Martins, Elpídio Carmo Alves e Gérson Morais, e Presbíteros
Herciani Martins, José Inácio Ribeiro e José Lara. Do Rio de Janeiro:
Reverendos Sebastião Gomes Moreira e Evaldo Godinho Alves, e Presbíteros
Doutor José Wilson Coelho de Sousa e Gideão Francisco Machado. De São
Paulo: Reverendos João Euclides Pereira, Aretino Pereira de Matos e Eliseu

Vieira Gonçalves, e Presbíteros Doutor Benjamim Temudo Lessa, José
Sincionato e Gentil Rocha. Da Sorocabana: Reverendos Azor Etz Rodrigues,
Francisco Guedelha e Adílio Gomes, e Presbíteros Luis Brôndi; Amadeu Gróti e
Guilherme Machado. Do Sul: Reverendos Abel Amaral Camargo, Onésimo
Augusto Pereira e Cezar Machado, e Presbíteros Epaminondas Correia de
Oliveira, Wilson Batista e Eliaquim Martins de Almeida. Tomaram assento como
membros visitantes os Reverendos José Borges dos Santos Junior, Presidente
do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil; Natanael Quintanilha, da
Igreja Metodista; e Reverendo Sinval Filgueiras Moral, da Igreja Presbiteriana
do Brasil. Foi eleito Presidente Honorário do Supremo Concílio o Reverendo
Alfredo Borges Teixeira. Passou-se à eleição da Mesa, que ficou assim
constituída: Presidente, Reverendo Doutor Seth Ferraz; vice-presidente,
Reverendo Sebastião Gomes Moreira; primeiro secretário, Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião; segundo secretário, Presbítero Eliazar Hein. Pelo
Reverendo Alfredo Borges Teixeira foi empossada a Mesa, tendo o Reverendo
Doutor Seth Ferraz agradecido em seu nome e no de seus companheiros.
Saudaram o Concílio os seguintes oradores: Reverendo José Borges dos
Santos Júnior, em nome do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana;
Reverendo Jorge Bertolaso Stela, em nome da Primeira Igreja de São Paulo;
Reverendo Evaldo Alves, em nome da Sociedade Bíblica do Brasil; Reverendo
Doutor Isaac Carlos de Camargo, em nome da direção do “O Estandarte”;
Reverendo Natanael Quintanilha, em nome da Igreja Metodista do Brasil e da
Secretaria Regional da Sociedade Bíblica do Brasil; Reverendo Daili Resende
França, em nome da Junta de missões; Reverendo Onésimo Augusto Pereira,
em nome de “Betel”; Reverendo Walter Augusto Ermiel, em nome da
Faculdade de Teologia, Reverendo Lutero Cintra Damião, em nome da Aliança
Mundial Presbiteriana; Reverendo João Euclides Pereira, em nome do Instituto
“José Manuel da Conceição”; Reverendo Sinval Filgueiras Morais, em nome da
comissão Unida do Centenário do Presbiterianismo; Presbítero Doutor José
Wilson Coelho de Souza, em nome da Confederação Evangélica do Brasil;
Reverendo Abel Amaral Camargo, em nome do Presbitério do Sul; Reverendo
José Inocêncio de Lima, em nome do Presbitério D'oeste, o mais antigo da
Igreja Presbiteriana Independente; Reverendo Álvaro Simões, em nome do

Presbitério da Alta Paulista; Reverendo Adiel Tito de Figueiredo, em nome do
Presbitério do Norte e da Igreja de São Luis do Maranhão; Reverendo Roldão
Trindade de Ávila, em nome do Presbitério de Leste; Reverendo Paulo Cintra
Damião, em nome do Presbitério da Araraquarense; Reverendo Azor Etz
Rodrigues, em nome do Presbitério da Sorocabana; Reverendo Elpídio Carmo
Alves, em nome do Presbitério do Norte do Paraná; e Reverendo Domingos
Bezerra Pais, em nome do Conselho da Igreja de Machado. - Passou-se à
eleição da Mesa Administrativa, que ficou assim constituída: Presidente
Reverendo Doutor Seth Ferraz; vice-presidente Reverendo João Euclides
Pereira; e Presbítero Eliazar Hein, além de um representante de cada
Presbitério. Foram nomeadas as seguintes comissões especiais, para instalar
os Sínodos: Sínodo Oriental: Reverendo João Euclides Pereira (relator) e
Evaldo Alves, e Presbítero Ovídio de Andrade Nogueira. Sínodo Ocidental:
Reverendos Lutero Cintra Damião (relator) e Onésimo Augusto Pereira, e
Presbítero Sérgio Pogéti. Sínodo Meridional: Reverendos Azor Etz Rodrigues
(relator) e Roldão Trindade de Ávila, e Presbítero Enôncio Marques. Nomeouse uma comissão especial, composta do Reverendo Lutero Cintra Damião e do
Presbítero Carlos René Egg, para estudar os planos de colaboração da Igreja
Presbiteriana Independente com a Aliança Mundial Presbiteriana, em sua
próxima reunião, a ser realizada no Brasil. Depois de breve interrupção nos
trabalhos, para ser tirada uma fotografia do Concílio, passou-se a dar os
passos para o encerramento da reunião. Escolheu-se para moto do Supremo
Concílio o versículo terceiro do salmo cento e vinte e seis: “Grandes coisas fez
o Senhor por nós, por isso estamos alegres”. Às vinte horas e cinqüenta e
cinco minutos, encerrou-se a reunião, com oração pelo vice-presidente, cântico
do hino oficial e a invocação da benção apostólica pelo presidente, depois
deter sido lido e aprovada esta ata. - Eu, primeiro secretário, lavrei e assino
esta ata. (a) Rubens Cintra Damião. E eu, secretário executivo, transcrevi a
presente ata e arquivei o original e assino. Cyro Machado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Sessão de Abertura
Aos seis dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e oito, na
Catedral Evangélica de São Paulo, à rua Nestor Pestana, número cento e trinta
e seis, reunui-se, extraordinariamente, conforme convocação prévia, feita pelo
seu órgão oficial, o Supremo concílio Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, sob a Presidência do Reverendo Doutor Seth Ferraz e Secretariado
pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião e Presbítero Eliazar Hein. Às
vinte horas e quinze minutos, o presidente chamou à ordem o Supremo
Concílio. Feita a verificação do “quorum”, registrou-se a presença dos
seguintes representantes dos Presbitérios: Da Alta Paulista: Reverendo Álvaro
Simões, Reverendo, Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga e Presbítero
João Ponce. Da Araraquarense: Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião e
Presbíteros Sérgio Pogéti e João Carlos de Camargo. De Leste: Reverendo
Doutor Seth Ferraz, Reverendo Roldão Trindade de Ávila, Reverendo Tércio
Morais Pereira e Presbíteros Eliazar Hein, Silvestre Carlos Cassulino e Doutor
José Nogueira. D'oeste: Reverendo Lutero Cintra Damião, Reverendo Erasmo
Stutz e Presbíteros Ovídio de Andrade Nogueira, Júlio Dias de Oliveira e
Samuel Rodrigues da Costa. Do Norte do Paraná: Reverendo Jonas Dias
Martins e Presbítero Doutor Olavo Garcia Ferreira da Silva. De São Paulo:
Reverendo João Euclides Pereira, Reverendo Aretino Pereira de Matos,
Reverendo Eliseu Vieira Gonçalves e Presbítero Doutor Benjamim Temudo
Lessa. Do Rio de Janeiro: Reverendo Evaldo Godinho Alves. Da Sorocabana:
Reverendo Francisco Guedelha, Reverendo José Coelho Ferraz e Presbítero
Guilherme Machado. Do Sul: Reverendo Onésimo Augusto Machado e
Reverendo Cyro Machado. Registrou-se ao todo a presença de dezesseis
ministros e dez presbíteros, estando representados nove Presbitérios. Deixou
de se representar o Presbitério do Norte. Havendo “quorum”, o presidente
declarou abertos os trabalhos e dirigiu a Deus uma oração. Seguiu-se o culto
público, tendo tomado assento junto à Mesa os Pastores da Primeira Igreja de

São Paulo, Reverendos Jorge Bertolaso Stela e Aretino Pereira de Martins. O
presidente, no decorre do culto, apresentou o sermão de estilo, baseando-se
no versículo sexto do capítulo catorze do Evangelho de São João e discorrendo
sobre o tema - “A Missão da Igreja”. Encerrou-se o culto público às vinte e uma
horas e trinta minutos , com a invocação da Benção apostólica pelo Reverendo
Jorge Bertolaso Stela. Seguiu-se nova verificação de “quorum”, registrando-se
a presença dos mesmos membros que estiveram presentes no início dos
trabalhos,
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Araraquarense. O presidente expôs os assuntos que motivou a invocação
extraordinária do Supremo Concílio, a pedido da Mesa Administrativa, sendo tal
assunto: “A Faculdade de Teologia e os seus problemas”, incluindo a proposta
da venda total ou parcial da propriedade existente à Rua Visconde de Ouro
Preto, número cinqüenta e um, na capital de São Paulo, e aquisição de outra,
em um outro local. Deliberou-se que o Concílio passasse imediatamente a
tratar do assunto, estabelecendo-se que a sessão se prolongasse até as vinte
e três horas. Decidiu-se que, desde logo, fosse apresentado o relatório da
comissão nomeada pela Mesa Administrativa, para estudar o problema do
Seminário. O Reverendo Aretino Pereira de Matos, na qualidade de relator da
referida Comissão, solicitou fosse feita inicialmente a leitura do ofício dirigido
pelo secretário da Diretoria Faculdade de Teologia, ao presidente do Supremo
Concílio, expondo os problemas do Seminário. Feita a Leitura desse ofício, o
Reverendo Aretino Pereira de Matos apresentou o seguinte relatório: “A
comissão pró estudo da situação econômica-financeira do Seminário,
recentemente nomeada pela Mesa Administrativa, tendo-se reunido, no dia
vinte e oito de março próximo passado, depois de examinar o assunto sob
diferentes primas, chegou à seguinte conclusão: primeiro – Dados os encargos
e dificuldades econômicas pela quais vem atravessando a nossa Igreja, no
tocante à nossa Faculdade de Teologia, o caminho mais razoável a seguir é: a)
– vender a propriedade toda situada à Rua Visconde de Ouro Preto, número
cinqüenta e um; b) – adquirir nas imediações de São Paulo, capital, área
suficiente para instalação e funcionamento normal do Seminário, com todos os
requisitos ideais para uma casa de ensino desse teor, usando para isso parte
do resultado da venda do imóvel supra; c) reservar parte suficiente do mesmo

resultado da venda aludida, a fim de, com a mesma, estabelecer inversão que
auxilie e possibilite a manutenção da Faculdade. Segundo – A comissão, muito
embora possuindo planejamento mais ou menos completo quanto ao que se
deve, para a instalação do Seminário e mesmo quanto à inversão do restante
para sua manutenção, sente que tal assunto só poderia ser discutido diante de
uma incumbência do Supremo Concílio, mesmo porque sem tal autorização
não poderia passar do plano possível. Assim sendo, somos de parecer e
sugerimos ao senhor presidente, uma convocação imediata do Supremo
Concílio de nossa Igreja, a fim de estudar o assunto e nomear uma Comissão
Executiva, com os poderes necessários para realizar tal obra: vender, construir,
inverter. A Comissão, através do seu relator Reverendo Aretino Pereira de
Matos, está pronta a fornecer detalhes do seu ponto de vista, se por ventura o
prezado irmão assim o desejar”. Esse relatório havia sido dirigido ao presidente
do Supremo Concílio, em dezoito de abril do corrente ano. Aceitando-se a
proposta da Comissão, depois de breve discussão do assunto, aprovou-se a
venda de toda a propriedade da Igreja, à Rua Visconde de Ouro Preto, número
cinqüenta e um, na capital e a aquisição de uma área maior em outro local,
para a instalação do Seminário, reservando-se para renda parte do dinheiro a
ser apurado. Essa deliberação foi tomada unanimemente, registrando-se
apenas a restrição do Presbítero Doutor Benjamim Temudo Lessa quanto a
venda imediata do prédio, sendo favorável a que se venda imediatamente só o
terreno desocupado, e posteriormente, o prédio. Aprovada a venda da atual
sede do Seminário, o Reverendo Onésimo Augusto Pereira apresentou
argumentos favoráveis à transferência do Seminário para Sorocaba. Ainda
sobre a conveniência de se transferir o Seminário para o interior, falou o
Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, sugerindo para isso a cidade de
Bauru. Finalmente, pelo Reverendo João Euclides Pereira foi proposto que o
Seminário seja localizado nos arredores de São Paulo. Durante as discussões
prorrogou-se o horário estabelecido, tendo, finalmente, ficado o assunto sobre
a mesa, para ser ainda discutido e votado em nova sessão, amanhã, a qual
terá inicio às oito horas e trinta minutos, devendo ser precedida de meia hora
para exercícios devocionais. Encerrou-se a sessão, às vinte e três horas e
trinta minutos, orando o Reverendo Roldão Trindade de Ávila. Eu, primeiro

secretário, lavrei e assino a presente ata.(a) Rubens Cintra Damião. E eu,
secretário executivo, transcrevi a presente ata e arquivei o original e assino.
Cyro Machado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Segunda Sessão
Aos sete dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e oito, no salão
social da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, à Rua
Nestor Pestana, número cento e trinta e seis, realizou-se a segunda sessão da
primeira reunião extraordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, sob a Presidência do Secretário Executivo,
Reverendo Roldão Trindade de Ávila, em virtude da ausência do presidente e
do vice-presidente, tendo sido Secretariado pelo Reverendo Doutor Rubens
Cintra Damião e Presbítero Eliazar Hein. Os trabalhos tiveram início às nove
horas, após os exercícios devocionais, que tiveram início às oito horas e trinta
minutos e foram dirigidos pelo Revendo João Euclides Pereira. Feita a
verificação de “quorum”, verificou-se a presença dos mesmos membros
mencionados na sessão de abertura, menos os Reverendos Doutor Seth
Ferraz, do Presbitério de Leste; e Eliseu Vieira Gonçalves, do Presbitério de
São Paulo; mais os Reverendos Gérson Morais, do Presbitério do Norte do
Paraná; e Azor Etz Rodrigues, do Presbitério da Sorocabana. Registrou-se ao
todo a presença de dezesseis ministros e doze presbíteros. Estando
representados nove Presbitérios e todos os Sínodos. Havendo “quorum”, foram
declarados abertos os trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior.
Entrou em discussão a proposta que se encontrava sobre a mesa, para a
venda total do atual terreno e prédio de propriedade da Igreja, à Rua Visconde
de Ouro Preto, número cinqüenta e um, em São Paulo, e aquisição de área
maior nos arredores da mesma cidade. Depois de bastante discutido o assunto,
deliberou-se autorizar a venda total do terreno e prédio acima referidos, onde
atualmente se localiza a Faculdade de Teologia, e adquirir nas imediações da
capital de São Paulo área suficiente para a instalação e funcionamento do
Seminário, em todos os requisitos ideais para uma casa de ensino desse teor,
reservando-se parte suficiente do resultado da venda autorizada, a fim de com
a mesma, estabelecer a inversão de capital que auxilie e possibilite a

manutenção da Faculdade. Para a execução do plano aprovado, foi eleita a
seguinte Comissão: Revendo Aretino Pereira de Matos (Relator); Reverendo
João Euclides Pereira; Reverendo José Coelho Ferraz, Reverendo Daili
Resende França, Reverendo Wilson Guedelha, Reverendo Álvaro Simões,
Presbítero Doutor Carlos Fernandes Franco, Presbítero Manuel Antonio do
Nascimento e Doutor Edmundo Panzoldo. Essa Comissão fica com plenos
gerais e ilimitados poderes para contratar em nome da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil e, especialmente para vender o terreno e prédio de
propriedade da mesma Igreja, à Rua Visconde de Ouro Preto, número
cinqüenta e um, na Capital de São Paulo, onde atualmente se encontra a
Faculdade de Teologia, e adquirir uma área de terreno, em nome da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, em qualquer outra localização nos
arredores de São Paulo, podendo contratar preços, assinar escrituras, plantas,
memoriais, mapas e quaisquer documentos necessários; requerer, assinar e
promover o que for preciso perante as repartições públicas federais, estaduais
e municipal; estipular preços, prazo, juros, modo e condições de pagamentos e
outras cláusulas e condições, mesmo penais, para transação que efetuar, a
prazo ou a vista, fazer especificação de condomínio em prédio de
apartamentos, descrever e confrontar apartamentos; receber e dar quitação;
transmitir e receber posse, dominar, direitos e ações; obrigar à evicção;
outorgar, aceitar e assinar quaisquer escrituras que se tornarem necessárias;
fazer a transação boa, firme e valiosa, autorizar registros e averbações,
podendo ainda realizar todos e quaisquer atos que se tornarem necessários
para o fiel e cabal cumprimento do presente mandato. Para a execução do
plano ora aprovado deverá assinar em nome da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, para as transações autorizadas, podendo outorgar ou
receber quaisquer escrituras que se tornarem necessárias, o Presidente da
Mesa Administrativa da referida Igreja, - Doutor Seth Ferraz, ou seu substituto
legal, Reverendo João Euclides Pereira, ou ainda o se eventual representante,
nos termos das Constituição e Ordem e dos Estatutos da Igreja, a quem se
conferem especialmente todos e os mesmo poderes acima especificados,
conferidos à comissão encarregada de executar o plano aprovado. Não
havendo mais nada para tratar, encerrou-se a reunião, às onze horas e cinco

minutos, depois de lida e aprovada esta ata, tendo sido feita uma oração pelo
Reverendo Roldão Trindade de Ávila, entoado o hino oficial da Igreja e
invocada a benção apostólica pelo presidente em exercício. Eu, primeiro
secretário, lavrei e assino esta ata.(a) Rubens Cintra Damião. E eu, Secretário
Executivo, transcrevi a presente ata e arquivei o original e assino. Cyro
Machado.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Abertura
Aos doze dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e nove, no
templo da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, à Rua Ibituruna, número
cento e vinte e seis, na cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se o Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua segunda reunião
ordinária, sob a Presidência do Reverendo Doutor Seth Ferraz e Secretariado
pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Às nove horas, o Presidente
chamou à ordem o Concílio, seguindo-se a chamada dos Presbitérios, pelo
primeiro secretário responderam à chamada os seguintes delegados dos
diversos Presbitérios: - Da Alta Paulista: Reverendo Laudelino de Abreu
Alvarenga. Da Araraquarense; Reverendos Rui Anacleto e Doutor Rubens
Cintra Damião, e Presbíteros João Carlos de Camargo e Sérgio Poggétti.
D'oeste: Reverendos Domingos Bezerra Pais e Silas Silveira, e Presbíteros
Ovídio de Andrade Nogueira, Waldemar Caixeta Sobrinho. Da Sorocabana:
Reverendos Francisco Guedelha e José Coelho Ferraz, e Presbítero Francisco
Marques Pereira. De Leste: Reverendos Eli Amaral Camargo, Doutor João
Bernardes da Silva e Paulo Martins de Almeida, e Presbíteros Barnabé
Carrenho Ruiz, Trajano Pinto e Ário de Barros Rangel. Do Norte: Reverendo
Tito de Figueira. Do Rio de Janeiro: Reverendos Evaldo Alves, Sebastião
Gomes Moreira e Doutor Wildberg Magno. De São Paulo: Reverendos Aretino
Pereira de Matos, Jorge Bertolazo Stela e João Euclides Pereira, e Presbíteros
José Simionato e José Rodrigues da Costa Junior. Deixaram de responder os
Presbitérios do Sul e do Norte do Paraná. Havendo “quorum”, o Presidente
declarou abertos os trabalhos e dirigiu a Deus uma oração. A Mesa subiu ao
púlpito, acompanhada pelo Pastor a Igreja local, Reverendo Sebastião Gomes
Moreira, e do Secretário Executivo, Reverendo Ciro Machado, passando-se ao
culto público. Pelo Reverendo Sebastião Gomes Moreira foi feita uma
saudação ao Concílio, em nome da Igreja hospedeira. Depois de entoado o
hino número quinhentos e cinqüenta e cinco e de ter sido dirigida uma oração a
Deus pelo Reverendo Ciro Machado, o Presidente leu a Palavra de Deus e

apresentou a mensagem divina, baseando-se no versículo vinte e um do
capítulo oito do livro de Esdras, discorrendo sobre o tema: “Um Caminho
Direito para Nós”. Encerrou-se o culto com o cântico do hino número
seiscentos e sete, oração pelo reverendo Aretino Pereira de Matos e invocação
da benção apostólica pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião.
Terminando o culto, às dez horas, procedeu-se à segunda verificação de
“quorum”, a que responderam os mesmos delegados presentes à primeira
chamada, mais o Reverendo Jônatas do Vale Moreira, do Presbitério Alta
Paulista. Ocupando a palavra pela ordem, o Reverendo Onésimo Augusto
Pereira, na qualidade de Secretário Permanente do Sínodo Meridional, relatou
que aquele Sínodo dividiu o antigo Presbitério do Sul, dando origem a dois
novos Presbitérios: o do Sul de São Paulo e o de Paraná-Santa Catarina. Da
mesma forma, aquele Sínodo dividiu o antigo Presbitério do Norte do Paraná,
dando lugar aos Presbitérios de Londrina e de Maringá. Mediante esse relatório
foram excluídos do rol os antigos Presbíteros do Sul e do norte do Paraná, e
arrolados os Presbitérios do Sul de São Paulo, Paraná-Santa Catarina,
Londrina e Maringá. Tomaram assento os seguintes delegados dos novos
Presbitérios: do Sul de São Paulo: Reverendos Onésimo Augusto Pereira e
Alírio Camilo, e os Presbíteros Jovino Gomes Ribeiro e José Ramos. Do
Presbitério Paraná-Santa Catarina: Reverendos Sátila do Amaral Camargo e
Palmito Francisco de Andrade, e Presbíteros Alípio Frutuoso Vieira e Doutor
Fernandino Caldeira de Andrade. Do Presbitério de Londrina: Reverendos
Jonas Dias Martins e Agenor Cunha Guedes, e Presbíteros Belmiro Dutra de
Morais e Doutor Olavo Pereira da Silva. O Presbitério de Maringá não se fez
representar. Encontrando-se presente uma delegação do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana do Brasil, foram, pela ordem, interrompidos os trabalhos,
para

recebê-la,

tendo

sido

recebidos

como

membros

visitantes

os

componentes dessa comissão, a saber: Reverendo Natanael Cortez, vicepresidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbítero
Doutor Heitor Gouveia, Tesoureiro do mesmo Concílio; e Presbítero Doutor
Carlos Mendes Campos. Também tomou assento como membro visitante o
Reverendo Miguel Orlando de Freitas, Secretário Executivo da Comissão Unida
do Centenário. Falou, saudando o Concílio, o Reverendo Natanael Cortez,

tendo o Presidente respondido à saudação. O Reverendo Miguel Orlando
Freitas

falou

sobre

o

programa

comemorativo

do

Centenário

do

Presbiterianismo. Passou-se à eleição da nova Mesa, que ficou assim
constituída: Presidente, Reverendo Doutor Sátila do Amaral Camargo; vicepresidente, Reverendo João Euclides Pereira, Primeiro Secretário, Reverendo
Rubens Cintra Damião; e Segundo Secretário, Presbítero Doutor Olavo Pereira
da Silva. Às onze horas e vinte minutos foi empossada a nova Mesa, tendo o
novo Presidente agradecido em seu nome e no de seus companheiros. Pelo
Reverendo Jorge Bertolazo Stela foi dirigida uma oração a Deus, em favor dos
trabalhos do Concílio. Leu-se um telegrama do Reverendo Lutero Cintra
Damião, Secretário Permanente do Presbitério D'oeste, saudando o Concílio e,
ao mesmo tempo, justificando sua ausência a esta reunião, por motivo de
enfermidade, e ainda comunicando ao Concílio a jubilação do Reverendo José
Cruz. Foi lido ainda um ofício assinado por todos os Vereadores da Câmara de
Barueri, Estado de São Paulo, saudando o Concílio pela sua reunião e pelas
comemorações do Centenário do Presbiterianismo. Deliberou-se estabelecer o
seguinte horário para os trabalhos: de oito horas às onze horas e trinta
minutos, reservada a primeira meia hora para exercícios devocionais; e de
catorze horas e trinta minutos às dezoito horas e trinta minutos. Foram
nomeados para compor a Comissão de Exercícios Devocionais os Reverendos
Sebastião Gomes Moreira e Evaldo Alves. Às onze horas e cinqüenta minutos,
depois de entoado o hino número cento e quarenta e sete, suspenderam-se os
trabalhos, que foram reabertos, às catorze horas e trinta minutos, na Catedral
Presbiteriana do Rio de Janeiro, à Rua Silva Jardim, número vinte e três, com a
presença dos mesmos membros, mais os Reverendos Azor Etz Rodrigues, do
Presbitério da Sorocabana; João de Godoy e Carlos Caetano Monteiro, de
Maringá; e Presbítero Amadeu Gróti, da Sorocabana. Os trabalhos passaram a
realizar-se em conjunto com o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana, sob a
presidência de ambos os Presidentes – deste e daquele Concílio,
respectivamente, Reverendos Doutor Sátila do Amaral Camargo e Doutor José
Borges dos Santos Júnior. Tomaram assento à Mesa os ex-presidentes e
moderadores presentes do Supremo Concílio de ambas as Igrejas, a saber:
desta igreja, Reverendos Doutor Seth Ferraz, Jorge Bertolazo Stela, João

Euclides Pereira e Azor Etz Rodrigues; e da Igreja Presbiteriana, Reverendos
Coriolano Assunção e José Carlos Nogueira, e ainda o Reverendo Natanael
Cortez, vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil,
Reverendo Ciro Machado, Secretário executivo da Igreja Presbiteriana
Independente; Amantino Adorno Vassão, Secretário

Executivo da Igreja

Presbiteriana do Brasil e Pastor da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro;
Doutor Ralph

Waldo Hloyd, Presidente da Aliança Mundial Presbiteriana;

Doutor Jonh Mackay, ex-presidente da mesma Aliança e Presidente do
Seminário de Princeton; Reverendo Janos Apostal, da Igreja Reformada
Húngara do Brasil; além dos secretários temporários das duas Igrejas.
Declarado aberto os trabalhos, usou da palavra inicialmente o Reverendo
Doutor José Borges dos Santos Júnior, para falar da finalidade da reunião.
Depois de entoada doxologia número cento e setenta e sete, foi feita uma
oração pelo Doutor Jonh Mackay, agradecendo a Deus pelo Centenário do
Presbiterianismo no Brasil e pela presente reunião conjunta das duas Igrejas. A
seguir, pelo Reverendo Coriolano Assunção, um dos mais antigos ministros
Igreja Presbiteriana do Brasil, foi feita uma saudação à Igreja Presbiteriana
Independente, tendo o Presidente desta Igreja falado em agradecimento.
Deliberou-se criar um Conselho Presbiteriano Unido, formado de cinco
representantes de cada Igreja, cujas funções serão delimitadas oportunamente,
tendo em vista a cooperação em comemorações, representação do
Presbiterianismo e maior aproximação das duas Igrejas. O assunto foi votado
primeiramente em separado, pelos dois Concílios, tendo o Reverendo
Sebastião Gomes Moreira requerido à consignação de seu voto contrário, “por
considerar a matéria muito importante para ser votada de afogadilho, sem o
devido estudo por uma comissão técnica”. A seguir, pelas duas Igrejas, em pé
foi unanimemente aprovada a criação do referido Conselho. Agradecendo a
Deus por essa resolução, orou o Reverendo Doutor Seth Ferraz. O Reverendo
Domício Pereira de Matos informou que, na Associação Brasileira de Imprensa,
está sendo realizada uma exposição da Obra Presbiteriana no Mundo, tendo
sido a área Presbiteriana divida em nove regiões. O Brasil, por causa do
Centenário, foi considerando como uma região distinta. Pelo Reverendo Júlio
de Andrade Ferreira foi apresentado ligeiro histórico sobre o desenvolvimento

geral do Presbiterianismo, tendo destacado a influência

do Reverendos

Chamherlaim, Smith, Eduardo Carlos Pereira, Álvaro Reis, Erasmo Braga e
outros, e apresentado interesantes dados estatístico. Registrou-se em ata um
voto de apreciação pelo trabalho apresentado. Deliberou-se que o referido
trabalho seja publicado no Órgão Oficial das duas Igrejas. Em continuação,
saudaram os concílios reunidos os Reverendos Doutor Ralph Waldo Hloyd,
Presidente da Aliança Mundial Presbiteriana; James Wright, Presidente do
Conselho Inter-Presbiteriano; e Reverendo Avelino Boa Morte. Às dezessete
horas , com a presença dos membros , novamente em conjunto com a Igreja
Presbiteriana, para o culto solene comemorativo do Centenário, observando-se
o seguinte programa: prelúdio ao órgão; hino de louvor e gratidão, entoado
enquanto os componentes da mesa em

processional; hino “Grande é o

Senhor, pelo Coro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro; Oração de
Invocação, pelo Reverendo Amantino Adorno Vassão; hino “Castelo Forte”,
pela congregação; leitura alternada do Salmo número cento e três; hino
“regozijai-vos”, entoado pelo coro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Às
vinte horas e trinta minutos, tendo chegado ao recinto e Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, Doutor Juscelino Kubischek, foi entoado o hino
Nacional Brasileiro, tendo o Presidente da República sido saudado pelo
Reverendo Doutor José Borges dos Santos Júnior. A seguir, usou da palavra o
Presidente da República, tendo salientado em seu discurso a liberdade
religiosa existente no Brasil. Pelo Reverendo Amantino Adorno Vassão foi feita
uma oração agradecendo as ofertas. Pelo soprano Débora Basto, foi entoado o
Salmo sessenta e seis, seguindo-se de oração silenciosa e oração pastoral
pelo Reverendo Galdino Moreira. Pela Congregação foi entoado o hino “O
Alicerce da Igreja” e recitado o credo apostólico, seguindo-se o hino “Gloria a
Deus”, pelo coro da Igreja Hospedeira, depois do que o Presidente da
República se retirou. O Reverendo José Borges dos Santos Júnior apresentou
a mensagem oficial, sendo depois entoado o hino “Um Pendão Real”.
Seguiram-se saudações ao Concílio, tendo falado as seguintes pessoas Mrs.
M. Reiga, representante das Sociedades Femininas das Igrejas Presbiterianas
dos Estados Unidos da América do Norte; Deputado Rui Ramos, Reverendo
Arthur Miller, Moderador da Igreja Presbiteriana Unida, dos Estados Unidos da

América do Norte; Reverendo Ernest Thomson, da Igreja Presbiteriana do Sul,
dos Estados Unidos da América do Norte, Senhora Grete Mesenseffy,
representando o Presbiterianismo da Áustria; Reverendo Doutor Crok Poww,
da Indonésia; Deputado Daso Coimbra, representando o Governador do Rio
de Janeiro, Reverendo Jacques Marchant, representando o Presbiterianismo
da França; Reverendo Aristeu Oliveira Pires, representando as igrejas do
Chile e da Argentina; Reverendo Carlos Augusto de Vasconcelos, de
Portugal, Reverendo Gonçalves Castilho, da Colômbia, Reverendo V.
Humgienes, da Venezuela; Reverendo J.D. Salmond, Presidente do Sínodo
das Novas Hébridas, da Novo Zelândia, Reverendo A.J. Bronk Horst, da Igreja
Reformada da Holanda, Reverendo Habid Mishrik, representando as Igrejas
do Egito, Sudão e Síria; Reverendo W.J. Baxter, da Igreja Presbiteriana da
Escócia; Reverendo R.E. Fisn,

da Inglaterra; Reverendo Zedequias

Mangashela, de Moçambique; Reverendo B. Corvillon, da Espanha, Bispo
Ermirch

Varje,

da

Checoslováquia,

Reverendo

Euclides

Deslandes,

Confederação Evangélica do Brasil, Senhor Beno Keinsten, da Igreja
Luterana do Brasil; e Reverendo Waldemar Gonçalves Figueiredo, da Igreja
Metodista do

Brasil. Os Presidentes de ambos os Concílios reunidos

agradeceram as saudações recebidas, depois do que foi entoado, pelo Coro da
Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, o hino “Messias”. As vinte e três horas e
quinze minutos, encerrou-se a reunião com a benção apostólica invocada pelo
Reverendo Ralph Waldo Hloyd. Eu, primeiro secretário lavrei e assino esta ata,
ressalvando as abreviações nos nomes dos visitantes e oradores, em virtude
de não ter sido possível conseguir o nome de um por extenso.(a) Rubens
Cintra Damião. Eu, Secretário Executivo, mandei transcrever, arquivei os
originais e assino. Aretino Pereira de Matos.

ATA DA 2ª ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
segunda Sessão
Aos treze dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e nove, à rua
Ibiturama, número cento e vinte e seis, realizou-se a segunda reunião do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Presidida
pelo Reverendo Doutor Sátila do Amaral Camargo e Secretariada pelo
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, com a presença dos mesmos
membros da sessão anterior, menos o Presbítero Doutor Olavo Pereira da
Silva. Os Trabalhos tiveram início às oito horas e trinta minutos, depois da
parte devocional, que teve início às oito horas e foi dirigida pelo Reverendo
Ciro Machado. Foi Adiada a Leitura da ata da sessão anterior. Foi recebido
como membro visitante o Reverendo Haroldo Cook, que saudou o Concílio.
Pelo Presidente foram nomeadas as seguintes comissões: a)-Exame de Atas
do Sínodo Oriental: Reverendo Onésimo Augusto Pereira e Presbítero
Waldemar Caixeta Sobrinho; b) Exame de Atas do Sínodo Ocidental:
Reverendo Francisco Guedelha e Presbítero José Ramos; c) Exame de Atas
do Sínodo Meridional: Reverendo Doutor João Bernardes da Silva e Presbítero
João Carlos de Camargo; d) – Comissão de Estatística e Estado Espiritual:
Reverendo Alírio Camilo e Presbítero José Simionato; e) Comissão de Exame
do Relatório da Mesa Administrativa: Reverendo Azor Etz Rodrigues e Adiel
Tito de Figueiredo, e Presbítero Sérgio Poggétti; f) Exame do relatório da
Diretoria da Faculdade de Teologia: Reverendo Palmiro Francisco de Andrade
e Laudelino de Abreu Alvarenga, e Presbítero Trajano Pinto: g) Exame do
Relatório d' “O Estandarte”: Reverendo Carlos Caetano Monteiro e Jônatas do
Val Moreira, e Presbítero Ário de Barros Rangel; h) – Exame do relatório do
Secretario Executivo: Reverendo João Godoy e Presbítero Doutor Fernandino
Caldeira de Andrada; i) Exame do Relatório do Diretor de Betel : Reverendos
Jonas Dias Martins, e Aretino Pereira de Mattos, e Presbítero Jovino Gomes
Ribeiro; j) Exame do Relatório da junta de Missões: Reverendo Agenor Cunha
Guedes e Silas Silveira, e Presbítero Barnabé Carrenho Ruiz; l) Exame do
relatório de livros da Tesouraria Geral: Reverendo Eli do Amaral Camargo e

Doutor Wildberg Magno, e Presbítero Alípio Frutuoso Vieira; m) Exame do
Relatório da Diretoria da Caixa de Jubilados: Reverendo Domingos Bezerra
Pais e Presbítero Waldyr Matos Magno; n) Comissão de papéis e consultas:
Reverendos Rui Anacleto e Paulo Martins de Almeida e Presbítero Ovídio
Andrade Nogueira. Os Livros e Relatórios que se apresentaram sobre a mesa
foram encaminhados às respectivas comissões, ficando os que estavam
faltando para serem

entregues diretamente às comissões que os deverão

examinar. Apresentaram-se e foram encaminhados à Comissão de Papéis e
Consultas os seguintes papéis: a) – Estatutos da Confederação da Mocidade
Presbiteriana Independente; b) – Pedido da Assembléia do Instituto “José
Manuel da Conceição”, para que este Concílio dê um trabalhador com tempo
integral, para trabalhar naquela instituição; c) Ofício assinado por Armando De
Matteu e Luís Monteiro da Cruz, consultando sobre sua situação na Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, diante da Constituição e Ordem, tendo
em vista que foram ordenados para o ministério pela Missão “Novas Tribos”; d)
– Consulta assinada pelo Presbítero Waldemar Caixeta Sobrinho, da Igreja de
Machado, sobre a situação dos bens deixados pela extinta Igreja de Gimirim; e)
Questionário informativo do serviço de assistência aos Refugiados evangélicos,
enviados à Secretaria Executiva; f) Proposta assinada pelo Reverendo Aretino
Pereira de Mattos, propondo a nomeação de uma comissão para fazer uma
revisão

completa da Constituição e Ordem.

Não tendo sido possível a

apresentação do Livro de Atas do Supremo Concílio, para exame da
transcrição das atas da primeira reunião, por motivo justificado no plenário,
ficou a Mesa Administrativa encarregada de proceder a esse exame. O
Reverendo João Euclides Pereira, na qualidade de representante da Igreja
Presbiteriana Independente junto ao Instituto “José Manuel da Conceição”, fez
ligeiro relato, que foi aprovado, sobre aquele Colégio, e dirigiu apelo no sentido
de que os tesoureiros presbiteriais não atrasem com a remessa das verbas
votadas para os seus estudantes. Estando presente o Reverendo Evaldo Alves,
Secretário Executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, foi-lhe dada a palavra
para relatar os trabalhos que aquela entidade vem realizando, tendo na
ocasião, oferecido ao Presidente deste Concílio, um exemplar da nova edição
revista da Bíblia. O Reverendo João Euclides Pereira destacou o trabalho de

colportagem que a sociedade Bíblica está realizando, e o Reverendo Silas
Silveira fez um apelo para que os membros do Concílio se interessem em
arranjar sócios contribuintes para a mesma entidade. O Reverendo Evaldo
Alves orou em favor do trabalho da Sociedade Bíblica do Brasil, e o Reverendo
Francisco Guedelha orou em favor do Instituto “José Manuel da Conceição”.
Foi encaminhado à comissão que deverá examinar o relatório da Diretoria da
Faculdade de Teologia uma proposta, assinada pelos Reverendos Laudelino
de Abreu Alvarenga, Silas Silveira e Alírio Camilo, propondo a nomeação de
uma comissão para estudar a reforma no “curriculum”da Faculdade de
Teologia. O Reverendo Ciro Machado apresentou um plano financeiro, para a
solução do problema financeiro da Igreja, tendo o assunto sido encaminhando,
para o devido estudo, à seguinte comissão especial: Reverendos Azor Etz
Rodrigues, Rui Anacleto, Onésimo Augusto Pereira e Agenor Cunha Guedes, e
Presbíteros Waldemar Caixeta Sobrinho, José Rodrigues da Costa Júnior e
Alípio Furtuoso Vieira. O Reverendo Aretino Pereira de Mattos, na qualidade de
relator da Comissão de Entendimentos com a Igreja Presbiteriana, relatou que,
apesar dos esforços que fez, não foi possível reunir-se a referida Comissão em
virtude de o Presidente da Comissão da Igreja Presbiteriana do Brasil, além de
outros líderes da mesma Igreja, ter julgado que, por causa das Comemorações
do Centenário do Presbiterianismo, não era oportuno tratar-se da questão que
dividiu as duas Igrejas, o que poderia perturbar a harmonia das referidas
comemorações. Aprovou-se o relatório apresentado e deliberou-se que a
Comissão continue o seu trabalho, estando a mesma assim constituída:
Reverendos

Aretino Pereira de Mattos, Doutor Isaar Carlos de Camargo,

Sherlock Nogueira, Onésimo Augusto Pereira, e Sebastião Gomes Moreira, e o
Presbítero Doutor Benjamim Themudo Lessa. Ainda o Reverendo Aretino
Pereira de Mattos, agora como relator da Comissão do Centenário, informou
que a mesma não pode apresentar o seu relatório já, porque continua em
atividade até o dia trinta e um de dezembro do corrente ano. Às onze horas e
trinta minutos, suspenderam-se os trabalhos, até às dezesseis horas quando
foram reabertos, após o lanche oferecido ao Concílio pela Sociedade de
Senhoras a Igreja hospedeira, Foi lido um telegrama do Reverendo José
Ferreira Filho, saudando o Concílio e pedindo a nomeação de uma Comissão

de Assistência ao Homem Rural. O assunto foi encaminhado à comissão de
Papéis e Consultas, juntamente com os seguintes papéis, apresentados na
mesma ocasião; a) Ofício do primeiro secretário do Presbitério de São Paulo,
encaminhado consulta do Reverendo Ceciliano José Enes, sobre a sua
situação em disponibilidade ativa, em face da Constituição e Ordem. b) – Ofício
do Senhor Antonio Mesquita, Secretário Geral da Junta de Beneficência da
Igreja Batista, comunicando alterações em seu plano de previdência. Foi
recebido como membro visitante o Reverendo Doutor Júlio Nogueira, que
saudou o Concílio em nome do Presbitério da Guanabara, da Igreja
Presbiteriana do Brasil. Apresentou-se o relatório da Comissão de Ação Social,
tendo sido encaminhado, para o devido exame, a uma Comissão Especial,
composta do Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, e do Presbítero Sérgio
Poggétti. Foi lido o relatório da redação d' “O Estandarte”, e, a seguir, o parecer
da comissão que o examinou, tendo sido aprovado, com as seguintes
considerações e observações: “Primeiro – Continua deficitária a situação
econômica financeira, devida à exorbitante alta do custo de vida, não anulada
pelo aumento permitido pelo último Supremo Concílio, para as assinaturas do
jornal. - Segundo – A falta de elemento humano tem prejudicado sensivelmente
a parte administrativa do jornal, bem como no que se refere à educação
doutrinária, notícias gerais e informações úteis às nossas Igrejas. - Terceiro –
Não houve progresso em nosso quadro de assinantes. Note-se que a tiragem
de mil novecentos e cinqüenta e nove é a mesma de mil novecentos e
cinqüenta e sete. - Quarto – Em vista das considerações acima a comissão
acha perfeitamente justo o apelo do Senhor Diretor, no sentido de o Supremo
Concílio dar uma atenção especial ao nosso órgão, e, para tanto, propõe: a) –
Intensificar uma propaganda de “O Estandarte” pelos pastores, através de
nossos púlpitos, bem como uma severa vigilância pelos mesmos, no setor de
distribuição e leitura. b) Que se nomeie um redator responsável, com tempo
integral, que fique autorizado a contratar os auxiliares necessários para o
trabalho de redação, revisão e expedição. c) Organizar imediatamente através
dos Conselhos das Igrejas, uma campanha para aumento de assinantes. d) –
Elevar para cem cruzeiros o preço da assinatura anual, a partir de janeiro de
mil novecentos e sessenta”. A mesma comissão que examinou o relatório ficou

encarregada de fazer, oportunamente, a indicação de nomes para o cargo de
redator do órgão Oficial da Igreja. Foi recebido como membro visitante o
Reverendo João Emerique, da Igreja Presbiteriana. Foi lido o relatório do
Secretário Executivo e, a seguir, o parecer da Comissão que o examinou,
tendo sido aprovado o primeiro item do mencionado parecer, que pedia fosse o
relatório aprovado, com um voto de apreciação. O segundo item que, do
mesmo parecer, dizia respeito à apresentação de planos concretos para a
compra ou locação de sede própria para Secretaria da Igreja, ficou sobre a
Mesa, para ser considerado mas tarde. Foi Lido o Relatório da Comissão de
Ação Social e, logo após, o parecer da comissão que o examinou, tendo sido
aprovado, com as seguintes observações: - a) – A comissão de Ação Social fez
um estudo que pode servi de base a algum plano futuro. b) - A Comissão faz
sugestões que não tem muito efeito, pois é o que já se vem fazendo
normalmente, como seja: verba anual de Igrejas locais, subvenções de poderes
públicos e contribuições de “Amigos Betel”. c) – Outras sugestões são
interessantes, desde que haja um plano definido (pequena indústria, aluguel de
imóveis). d) Plano nenhum foi apresentado, a despeito de ser esta a principal
função da comissão.” Deliberou-se que a mesma Comissão continue em
atividade, a fim de elaborar um plano objetivo. A referida comissão está assim
constituída: Relator, Presbítero Doutor Lauro Monteiro de Cruz; membros:
Reverendo Doutor Seth Ferraz e Presbítero Carlos René Egg. Mediante
parecer da Comissão competente , foram aprovados as atas do Sínodo
Meridional, com a observação de que o livro não foi rubricado até o fim. A
comissão exercícios devocionais apresentou seu relatório parcial, que foi
aprovado,

informando que para a reunião devocional de hoje havia sido

designado o Reverendo Ciro Machado, e, para amanhã, o Reverendo Jonas
Dias Martins. Foi Lido o relatório da Diretoria do Seminário, e, a seguir, o
parecer da Comissão que o examinou, tendo, durante essa leitura, sido
prorrogada a hora regimental e ficando, finalmente, o assunto sobre a mesa ,
para se tratado na próxima sessão. Encerrou-se a sessão, às dezoito horas e
quarenta minutos, com o cântico de uma estrofe do hino número duzentos e
cinqüenta e oito e uma oração pelo primeiro secretário. Eu, primeiro secretário,
lavrei e assino esta ata.(a) Rubens Cintra Damião. Eu, Secretário Executivo,

transcrevi a presente ata, arquivando o original. Aretino Pereira de Mattos.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Aos catorze do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e nove, no
templo da Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro, à Rua
Ibituruna, número cento e vinte e seis, realizou-se a terceira sessão da
segunda reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, sob a Presidência do Reverendo Doutor Sátila do
Amaral Camargo e Secretariada pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião, com a presença dos mesmos membros da sessão anterior, mais o
Presbítero Doutor Olavo Pereira da Silva, tendo, durante parte dos trabalhos
desta sessão, os Reverendos Aretino Pereira de Mattos e Adiel Tito de
Figueiredo

sido

substituídos

pelos

seus

suplentes,

respectivamente,

Reverendos Doutor Isaar Carlos de Camargo e Jonan Cruz. Os Trabalhos
tiveram início às oito horas e trinta minutos, após os exercícios devocionais,
que se iniciaram às oito horas e foram dirigidos pelo Reverendo Jonas Dias
Martins. Foram lidas e aprovadas as atas das duas sessões anteriores,
deliberando-se que a parte da ata da primeira sessão que se refere às
comemorações do Centenário, seja publicada, na integra, em “O Estandarte”.
Foi recebido como membro visitante o Reverendo Rodolfo Anders, Secretário
Geral da Confederação Evangélica do Brasil, o qual saudou o Concílio e
relatou as atividades da Confederação, como órgão representativo das Igrejas
confederadas. Informou ainda que se está processando a uma re-estruturação
da Confederação, sendo todas as autoridades máximas das diversas Igrejas
convidadas a participar da assembléia constituinte da referida entidade. Fez
também um apelo. No sentido de os membros do Concílio manterem a
Confederação Evangélica informada quanto aos problemas surgidos nas
relações das Igrejas com as autoridades locais e dificuldades criadas pela
Igreja Católica. Apelou, finalmente, para que as Igrejas dêem toda a
colaboração às autoridades da Confederação, e apresentou o anteprojeto dos
novos Estatutos da Confederação, resultante dos estudos realizados por uma
comissão recentemente reunida em Umuarama. O Presidente agradeceu as

informações do Reverendo Rodolfo Andres, sendo o anteprojeto dos referidos
Estatutos encaminhado à comissão de Papéis e Consultas. Encaminhado pelo
Sínodo Meridional, apresentou-se a questão levantada pelo Conselho da Igreja
de Florianópolis, fora levada ao Presbitério do Sul, com respeito ao telegrama
enviado pela Confederação

ao Cardeal do Rio de Janeiro, apresentado

condolências pelo falecimento do Papa Pio XII. O Reverendo Rodolfo Andres,
na qualidade de Secretário Geral da Confederação, explicou que a imprensa
alterou o teor do telegrama, cuja cópia será mandada a este Concílio. Disse
mais, que não foi o Secretário Geral, mas a própria Diretoria, através da
deliberação de seus membros, que adotara a idéia por unanimidade; e que o
telegrama se referia ao Papa Pio XII simplesmente como um estadista, homem
de cultura notável, em pé de igualdade com outros homens públicos de notável
valor. O assunto foi encaminhado à comissão de Papéis e Consultas. O
Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, na qualidade de Secretário
Permanente do Sínodo Ocidental, apresentou o seguinte relatório: “a) - O
Sínodo Ocidental arrolou os seguintes novos Ministros: Reverendos Atílio
Fernandes, Jônatas do Vale Moreira, Josué de Campos, Oséias Gribeler,
Altamiro Pereira e Sinésio Silva; b) - Arrolou as seguintes novas Igrejas: - Ibirá,
do Presbitério de Araraquarense; Alterosa, Bom Retiro, Itatiba, Mato Dentro e
Pontezinha, do Presbitério d'oeste: c) – Excluiu de seu rol, por falecimento, o
nome do Reverendo Andrelino Dias da Silva; d) – Foram jubilados: Pelo
Presbitério da Alta Paulista e Reverendo Atílio Frédi; e pelo Presbitério
d'Oeste, o Reverendo José Cruz; e) – Estão suspensos das ordens
eclesiásticas e da comunhão, os Reverendos Erasmo Stutz, do Presbitério
d'Oeste, por tempo indeterminado; e Álvaro Simões, do Presbitério da Alta
Paulista, até a próxima reunião daquele Presbitério; f) – Encaminha ao
Supremo Concílio o problema do trabalho Presbiteriano em Brasília, tendo em
vista não somente a indicação de um pastor para atendê-lo, através da Junta
de Missões, mas também a necessidade da construção do templo , de acordo
com as especificações da Novacap; g) – Encaminha ao Supremo Concílio o
problema surgido na Igreja de Marília, que atravessa difícil situação financeira,
estando em vias de perde todas as suas propriedade; h) – Comunica,
finalmente, a deliberação de organizar o Presbitério de

Goiás, que será

instalado em janeiro próximo, composto das Igrejas e ministros do Presbitério
de Goiás – que se encontram no Estado de Goiás e Mato Grosso. “Foram
encaminhados à comissão de Papéis e Consulta os itens desse relatório,
referentes a Brasília e Marília. Foi lido um telegrama e saudações ao Concílio,
enviado pelo Presidente da Confederação da Mocidade Presbiteriana
Independente do Brasil. Levantou-se de sobre a mesa o parecer da comissão
que examinou o relatório da Diretoria do Seminário, tendo, durante as
discussões, sido concedida a palavra ao Reverendo Wilson Guedelha, Reitor
da Faculdade de Teologia. Depois de discutido o assunto, resolveu-se: '' A. Quanto ao Relatório: primeiro – apreciar a organização da Secretária ( fichário
da vida escolar e tudo mais referente aos alunos) Segundo – Seja votada uma
verba até cem mil cruzeiros, para recuperação e atualização da biblioteca;
terceiro – Caso não haja resolução de venda do prédio, realizar,
imediatamente, reparos urgentes no edifício, tais como: rede elétrica, água,
etc., tendo em vista os perigos para a segurança dos que nele habitam e o
usam; quarto – Evitar os atrasos das verbas, já que os professores estão com
três meses se atraso nos seus ordenados. - B. - Quanto ao Relatório
Financeiro – Registra-se que o balancete está em ordem; aprovando-se o
mesmo, lamentando-se o “déficit” de duzentos e cinco mil e duzentos cruzeiros,
no presente, com tendência de aumentar para o futuro. C. - Quanto às Atas –
Fizeram-se as seguintes observações: primeiro – Registram-se abreviaturas;
segundo – estranha-se: a) - que a Diretoria tenha dado permissão ao
Reverendo Walter Ermel para participar de uma campanha de evangelização,
quando estava em licença de um dia de aula, por semana, por motivo de
saúde; b) Que o tesoureiro tenha recebido uma remuneração de seis mil
cruzeiros, quando a situação financeira do Seminário não é boa; c) – que
tenham sido pagos os professores contratados, por aulas durante as férias; d)
– que se mencione a existência de problemas, porém não sejam eles
enumerados, considerando-se que a citação dos mesmos poderia ser útil, para
conhecimento do Supremo Concílio; e) – não ter sido apresentado atestado de
saúde pelo Reverendo Walter Ermel, mesmo exigido pela Diretoria; f) – que
não tenha sido considerado a nota do primeiro semestre para a aprovação
final, no fim do ano, para os alunos do Reverendo Walter Ermel, sendo que a

solução normal seria contratar-se outro professor, quando o referido professor
estava doente; g) – a resolução de que os seminaristas fizessem

uma

Campanha Financeira, sem licença da Mesa Administrativa; e a mesma não
tenha sido feita, ignorando-se os motivos. Terceiro – Na ata número vinte e
dois, página trinta e cinco, há omissão do local da reunião. Quarto - Na página
quarenta e um, linha dezesseis, diz-se: “Primeira Igreja”, não se dizendo de
que cidade. - D – Quanto à comissão de reforma do ensino na Faculdade de
Teologia, deve essa Comissão ser nomeada por este concílio”. Para este fim,
foi nomeada a Seguinte Comissão: Reverendo Wilson Guedelha, Daily
Resende França, Evaldo Alves, Jorge Bertolaso Stela, João Euclides Pereira,
Jair Ribeiro de Melo e Alfredo Borges Teixeira. Foi eleita a seguinte Diretoria
para o Seminário: - Presidente, Reverendo Francisco Guedelha; Vicepresidente: Reverendo Eliseu Vieira Gonçalves; Secretário, Reverendo Adílio
Gomes; Vogais: Reverendos Paulo Martins e Almeida e João Euclides Pereira.
Foram encaminhados à

Comissão

Competente,

os seguintes papéis

apresentado pelo Secretário Permanente do Sínodo Oriental: - a) – Consulta: “
Pode um presbítero em disponibilidade ativa, agora membro de outra Igreja (da
mesma denominação) representar esta na reunião do Presbitério, embora
indicado pelo Conselho da Igreja de que se faz representante? b) – Pedido
endereçado pelo mesmo Sínodo, encaminhado proposta aprovado por aquele
Concílio, pedindo a criação das Confederações

de Senhoras, Varonis e

Juvenis, à Semelhança da Confederação de Mocidade, já existente. Considerando-se que, em janeiro próximo, deverá se instalado o Presbitério do
Nordeste, criado pelo Sínodo Setentrional, constituído pelos Presbitérios do Rio
de Janeiro, do Norte e do Nordeste. A vista disso, o Presbitério do Sul de São
Paulo passa a pertencer ao Sínodo Oriental, desmembrando-se do Sínodo
Meridional. Para a instalação do novo Sínodo,

em Janeiro próximo, foi a

mesma comissão que deverá instalar o Presbitério do Nordeste, composta dos
Reverendos João Euclides Pereira, Sherlock Nogueira, Adiel Tito de Figueiredo
e Presbítero Doutor Waldir de Matos Magno. Suspenderam-se os trabalhos às
onze horas e trinta minutos, reabrindo-se às catorze horas e trinta minutos.
Deliberou-se que o Concílio trabalhe hoje à noite, a fim de adiantar os seus
trabalhos. Foi lido o relatório do Diretor de Betel, e, em seguida o parecer da

comissão que examinou, aprovando-se o seguinte: “ que há grandes motivos
de ação de graça a Deus pelos seus excelentes trabalhos, pelo seu corpo
Administrativo e, especialmente, pelo seu Diretor, o Presbítero Carlos René
Egg. Apesar do aumento do custo de vida, os nossos pequeninos em Betel
foram alimentados, e educados e assistidos espiritualmente. O patrimônio de
Betel foi aumentado; construções foram feitas, de tal maneira que se verifica
que Betel é uma da instituições que honram a nossa Igreja”. Por escrutínio
secreto foi reeleito Diretor de Betel o Presbítero Carlos René Egg. Para
comporem o Conselho Administrativo de Betel foram eleitos: Reverendo
Onésimo Augusto Pereira; Milton Becker; Presbítero Alfredo de Barros Rangel;
Presbítero Eládio Pereira dos Reis; Presbítero Evaldo Teixeira Calado;
Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo; Doutor Antônio Bueno da Cruz:
Professora Graxiela de Carvalho; Doutora Daise Hannickel Becker; e Diácono
Hélio Teixeira Calado. Recomendou-se a maior boa vontade e cooperação das
Igrejas para com a Obra de Betel. Por proposta do Reverendo Onésimo
Augusto Pereira, resolveu-se que o Supremo Concílio autorize a Mesa
Administrativa a vender um terreno doado por Dona Alice de Oliveira, em
Campinas, cujo valor deve ser aplicado em Betel. Trata-se da casa e respectivo
terreno, em Campinas, à Rua José de Alencar número cento e sessenta e seis,
e que fora doado por Dona Aline de Oliveira à Betel. Aprovou-se a seguinte
proposta, assinada pelos Reverendos Ciro Machado. Laudelino de Abreu
Alvarenga e Palmiro Francisco de Andrade: “Considerando que, normalmente,
a escolha de professores da Faculdade de Teologia tem sido feita por meio de
eleição, atestando uma improvisação condenável no sentido cultural;
considerando que, nas condições vigentes, nenhum pastor se sente estimulado
a especializar-se para o magistério teológico; considerando que o nosso ensino
teológico tem que se aparelhar em face das novas correntes que estão
surgindo, e das publicações novas em todos os aspectos teológicos;
considerando que um professor não se faz da noite para o dia, e, por isso as
medidas devem ser tomadas em tempo; Propomos: - primeiro – Que o
Supremo Concílio encarregue a Diretoria da Faculdade de Teologia de
inscrever, como candidatos à professores da Faculdade, ministro, de
preferência moços e dedicados ao estudo; que os candidatos descriminem as

cadeiras que lhe interessam, ou melhor as matérias em que irão se
especializar; que a Diretoria da Faculdade envide esforços no

sentido de

facilitar aos candidatos a aquisição dos livros que lhes forem necessários para
a sua especialização e, mesmo, para conseguir bolsas de estudos em outros
países estrangeiros; que, de dois em dois anos, cada candidato apresente à
Congregação

da

Faculdade

,

um

trabalho

escrito,

dentro

da

sua

especialização, credenciando-se, dessa forma, para o magistério. “Apresentouse o relatório da Junta de Missões e, em seguida, o parecer da Comissão que
examinou, tendo o assunto ficado sobre a mesa. Às dezessete horas
suspenderam se os trabalhos para o lanche, sendo reabertos às dezessete
horas e trinta minutos. Concedeu-se a oportunidade ao Dr. Alberto Del Nero,
técnico em acústica e construção de templos, para fazer uma explanação ao
Concílio, sobre o assunto de sua especialidade, depois do que se levantou
sobre a mesa o relatório da Junta das Missões. Estando presente o Reverendo
Mário de Abreu Alvarenga, missionário no Amazonas, foi lhe dada
oportunidade para falar ao Concílio. Aprovou-se, finalmente, o parecer da
comissão que examinou o relatório da Junta de Missões, nos seguintes termos:
“Primeiro – Examinamos o Relatório

da Junta, o Relatório do Missionário,

Reverendo Mário de Abreu Alvarenga, o livro de Atas da Diretoria e o
Balancete do biênio de mil novecentos e cinqüenta e sete a mil novecentos e
cinqüenta e nove. - Segundo – Apreciamos e admiramos a atuação da Junta de
Missões,

que,

com

dificuldades

financeiras,

sem

verbas

da

Mesa

Administrativa, com seus membros morando em pontos distantes, realizou algo
concreto na obra missionária. Destacamos: a) Realizou seis reuniões para
consultas e resoluções; b) – Despertou o interesse da Igreja pela obra
missionária; c) Construiu e colocou a funcionar no campo Missionário, o barco
“Pendão Real”; d) Não tendo verbas, encetou campanhas, levantou fundo e
realizou a obra; e) – numa decisão de fé, tomou interesse na extensão da obra
missionária, lançando os olhos para Brasília, em breve Capital do país. Terceiro – No relatório do Missionário Mário de Abreu Alvarenga, verificamos:
a) O trabalho abrange sete localidades no Amazonas; b) Com falta de
condução própria e num extenso campo, o trabalho Pastoral foi intenso,
satisfatório e com resultados práticos compensadores, como se vê da

estatística apresentada; c) – Que o barco “Pendão Real” já se encontra em
atividades; d) – Que é importante o despertamento do espírito missionário da
Igreja do Amazonas, organizando uma Sociedade Missionária, com o fim de
manter dois obreiros locais “ Diante dos itens acima, decide-se: a) que se
aceite o relatório e se aprovem as atas; b) – que se lance em ata um voto de
apreciação para com a Junta de Missões, pela sua atuação; c) que se lance em
ata um voto de apreciação e agradecimento ao Presbítero José Simionato,
pelo sua atividade na Campanha financeira pró-barco; que a Junta de Missões
dê os passos necessários para a consolidação do trabalho Presbiteriano
Independente em Brasília; e) – que o Supremo Concílio solicite ao Presbitério
de Sorocabana seja cedido à junta de Missões o jovem futuro ministro Xel
Santana Graça, para ser colocado em Brasília; f) – que, diante da
oportunidade, extensão e imperativo da obra, que não pode e nem deve viver
de fundos instáveis, o supremo Concílio vote a verba necessária para que a
Junta de Missões possa manter obreiros no Amazonas e em Brasília; g) – que
este Concílio ore em favor do obreiro do Campo Missionário do Amazonas e
sua Família; h) – que seja autorizada a Junta de Missões a pagar ao tesoureiro
um pró-labore e a determinar as suas funções”. Para comporem a Junta de
Missões foram eleitos: Presidente, Reverendo Sebastião Gomes Moreira, vicepresidente, Reverendo Azos Etz Rodrigues; Secretário, Reverendo Laudelino
de Abreu Alvarenga; vogais: Presbíteros José Simionato e Ário de Barros
Rangel. A própria Junta deverá escolher o seu tesoureiro. Foi lido o balancete
da Tesouraria geral, e, a seguir o parecer da comissão que examinou,
aprovando-se o balancete e devendo os livros ser encaminhados à Comissão
Técnica a ser nomeada pela Mesa Administrativa. Foi reeleito tesoureiro do
Supremo Concílio o Reverendo Roldão Trindade de Ávila. Mediante parecer da
Comissão competente, foram aprovadas as atas da Mesa Administrativa, com
as seguintes observações: a) Em algumas atas não consta o nome da cidade
onde a Mesa Administrativa se reuniu; b) – Na página sessenta e três, linhas
dezesseis, está em algarismos a palavra “noventa”; c) Na página sessenta e
oito, verso, a palavra “terceira” está em algarismo. Foi lido o parecer a
Comissão que examinou o Plano Financeiro, tendo, depois de longa discussão,
ficado o assunto sobre a mesa. As vinte e três horas e cinqüenta e cinco

minutos encerrou-se a sessão, com o cântico da primeira estrofe do hino
trezentos e trinta e um, e uma oração pelo Reverendo Francisco Guedelha. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata.(a) Rubens Cintra Damião. Eu,
Secretário Executivo, transcrevi até à folha quarenta e sete, linha dezenove,
mandei transcrever o restante desta ata, conferi, arquivei o original e assino:
Aretino Pereira de Mattos.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quarta Sessão
Aos quinze dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e nove, no
templo da Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro, à rua Ibituruna,
número cento e vinte e seis, realizou-se a quarta sessão da segunda reunião
ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
sob a Presidência do Reverendo Doutor Sátila do Amaral Camargo e
Secretariada pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, estando
presentes os mesmo membros da sessão anterior, menos os Presbíteros
Doutor Olavo Ferreira da Silva, Jairo de Campos Vieira e Sérgio Poggéti. Os
Trabalhos tiveram início às oito horas e trinta minutos, após os exercícios
devocionais, que tiveram inicio às oito horas e foram dirigidos pelo Presbítero
Ário de Barros Rangel. Passou-se a discutir o plano financeiro que se
encontrava sobre a mesa, depois do que o assunto voltou à comissão que o
examinou, que o examinou, para novo estudo. Mediante parecer da Comissão
de Papéis e Consultas, foram tomadas as seguintes resoluções: a) – quanto ai
relatório da Comissão de venda da propriedade da Faculdade de Teologia,
reconhece-se que a referida comissão desempenhou bem o seu papel e
resolveu-se que sejam prorrogadas as suas atividades, até a concretização de
seus planos, continuando essa comissão com os mesmos membros, menos o
Reverendo Álvaro Simões, ou seja composta dos Reverendos Aretino Pereira
de Matos, João Euclides Pereira, José Coelho Ferraz, Daily Resende França e
Wilson Guedelhas, Presbíteros Doutor Carlos Fernandes Franco e Manoel
Antônio do Nascimento, e Doutor Edmundo Panzoldo. b) – Quanto à consulta
do Presbítero Waldemar Caixeta, sobre a situação do imóvel da extinta Igreja
de Gimirim, deliberou-se que o Conselho da Igreja de Machado entre em
entendimento com a Mesa Administrativa, a fim de legalizar a doação feita
pela referida Mesa àquela Igreja, em virtude do ônus que pesa sobre o imóvel.
c) Quanto ao questionário do Serviço de

Assistência do Refugiados

Evangélicos, deliberou-se pela carência de informações no momento,
encaminhar o assunto ao Secretário Executivo, para respondê-lo. d) Quanto

aos Estatutos da confederação da Mocidade Presbiteriana Independente do
Brasil, mediante parecer da Comissão, julgou-se que os mesmos exigem
estudos mais detalhados e, portanto deliberou-se nomear a seguinte Comissão
para examiná-la, depois do que devem os mesmos ser apresentados com o
respectivo parecer à Mesa Administrativa, para aprovação: Reverendos Ciro
Machado, Jair Ribeiro de Melo e Doutor Isaar Carlos de Camargo. e) Quanto
ao ofício dos irmãos Armando de Mateu e Luiz Monteiro da Cruz, decidiu-se: primeiro – que a decisão do Sínodo Oriental sobre a questão está legal; segundo – que o único caminho para que os referidos irmãos se reintegrem em
nossa Igreja consiste na sua renúncia ao ministério das “Novas Tribos” e
posterior pedido para que a Igreja assuma jurisdição sobre eles. f) – Quanto ao
pedido da Junta de Beneficência da Igreja Batista, a comissão é de parecer de
que aqueles dados sejam divulgados entre os obreiros de nossa Igreja. g)
Aprovou-se a proposta do Reverendo José Ferreira Filho, para se criar uma
Comissão de Assistência ao Homem Rural. Para relator dessa comissão foi
nomeado o referido ministro, que deverá escolher dois companheiros,
comunicando os seus nomes à Mesa Administrativa, para a necessária
homologação.

Aprovou-se. O projeto de Regimento Interno do Supremo

Concílio. i) Aprovou-se a proposta do Reverendo Aretino Pereira de Matos, no
sentido de se nomear uma comissão para rever a Constituição e Ordem da
Igreja Presbiteriana Independente do

Brasil, ficando essa Comissão

encarregada de estudar o assunto e receber sugestões sobre uma revisão
geral da Constituição e Ordem, devendo o relatório da dita Comissão se
apresentado à Mesa Administrativa, que decidirá oportunamente

sobre a

convocação de uma reunião extraordinária do Supremo Concílio, para tratar da
reforma pretendida. Para essa comissão foram nomeados os Reverendos
Aretino Pereira de Matos; Doutor Isaar Carlos de Camargo e Doutor Rubens
Cintra Damião, e Presbíteros Doutor Célio de Melo Almada, Doutor Alcides
Chagas e da Costa e Doutor Áures Cerqueira Leite. Quanto ao anteprojeto de
Estatutos para o Supremo Concílio, deliberou-se sejam os Estatutos
aprovados, com as emendas feitas pela Comissão encarregada de seu estudo.
Quanto ao papel encaminhado pelo Sínodo Meridional, sobre a questão
levantada pelo Conselho da Igreja de Florianópolis, a respeito do telegrama de

condolências pelo falecimento do Papa Pio XII, enviado pela Confederação
Evangélica do Brasil ao Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, a comissão é
de parecer de que, em face dos termos do original do telegrama e das
explicações dadas perante o Concílio pelo Secretário Geral da Confederação,
não deve tal protesto ser encaminhado, o que foi aprovado pelo plenário.
Quanto à carta do Reverendo Ceciliano José Enes, encaminhada pelo
Presbitério de São Paulo, deliberou-se: a)que o mesmo tem razão, no tocante à
sua jubilação, que é compulsória aos setenta anos de idade, conforme a
Constituição e Ordem, artigo sessenta, item A; b) Quanto às questões relativas
a tempo de serviço, a Comissão não tem elementos para solucioná-las,
achando, porém, que seria interessante um entendimento entre a Igreja e o
referido obreiro, através da Mesa Administrativa, para a solução desse
problema. Foi lido o relatório da Diretoria da Caixa de Jubilados, e, logo a
seguir, o parecer da Comissão que o examinou, aprovando-se o relatório, com
a declaração de que o trabalho foi executado com todo o zelo e a melhor
orientação durante o período de mil novecentos e cinqüenta e sete a mil
novecentos e cinqüenta e nove, apresentando-se o balancete da tesouraria
com exatidão. Deliberou-se recomendar aos Presbitérios e aos irmãos que
ainda não saldaram os seus compromissos, no sentido que o façam,
remetendo à Caixa as importâncias devidas. O plano para os jubilados,
apresentado pela Diretoria da Caixa dos Jubilados, foi encaminhados à
Comissão de Papéis e Consultas, para dar o seu parecer. Às dezesseis horas
e cinqüenta minutos, suspenderam-se os trabalhos para o lanche, reabrindose às dezessete horas e dez minutos. O relatório da Comissão de Estatística
apresentou seus relatório, com a declaração de ser incompleto, pela falta de
dados, que ser deixaram de ser fornecidos pelos Presbitérios, tendo sido
aprovado esse relatório, encarregando-se o primeiro secretário de completar a
estatística, na medida do possível, para a devida publicação em “O
Estandarte”, com o resumo das atas. Passou-se à eleição dos Membros da
Mesa Administrativa, tendo sido eleitos: Presidente, Reverendo Aretino Pereira
de Matos; Vice Presidente, Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga; além de
um representante de cada Presbitério. Voltando-se a discutir o plano financeiro,
aprovou-se: a) – que as Igrejas contribuam mensalmente, diretamente para a

tesouraria do Supremo Concílio, com oito por cento de todas as importâncias
arrecadadas para todos os fins e por todas as organizações internas; b) Os
Presbitérios e os Conselhos não votarão nenhuma verba para as instituições
da Igreja; c) – Nenhuma instituição terá direito de fazer arrecadações por meio
de campanhas nas Igrejas; d) “Betel, - O lar da Igreja”, provisoriamente e
devido as condições especiais, poderá arrecadar nas Igrejas o necessário para
a sua manutenção. Só com autorização especial da Mesa Administrativa
poderá essa instituição fazer qualquer campanha especial para reformas e
ampliações. - Registra-se que, excepcionalmente, para os Presbitérios do
Norte e do Nordeste, a porcentagem mencionada a ser remetida pelas Igrejas
ao Supremo Concílio será de cinco por cento, e que este plano entrará em
vigor a partir de janeiro de mil novecentos e sessenta. - Aprovado esse plano,
foi dirigido uma oração a Deus, pelo Reverendo Azor Etz Rodrigues. Mediante
parecer da Comissão que examinou o assunto referente a “O Estandarte”,
deliberou-se: a) Nomear para Diretor do nosso órgão oficial o Reverendo Paulo
Martins de Almeida; b) que o seu ordenado seja estipulado pela Mesa
Administrativa; c) que o corpo de redatores, bem como os auxiliares
necessários ao bom andamento do jornal, sejam escolhidos pelo seu diretor;
d) que as despesas com viagens, feitas pelo Diretor d' “ O Estandarte”, sejam
pagas pela tesouraria do jornal. Foram nomeados os seguintes membros para
comporem o Conselho Presbiteriano Unido: Reverendos Daily Resende
França; Jônatas do Vale Moreira; Paulo Martins de Almeida e Evaldo Alves, e
Presbítero Doutor Lauro Monteiro da Cruz. Em favor do mesmo Conselho, orou
o Reverendo Agenor Cunha Guedes. Resolveu-se que o referido Conselho
fique com as seguintes incumbências: a) – promover as comemorações
próprias do Presbiterianismo Brasileiro; b) – Resolver as questões que
porventura venha a surgir entre as Igrejas que constituem o Conselho. c) – A
representação pública do Presbiterianismo Brasileiro; d) – Promover material
para a educação religiosa. – Mediante parecer da Comissão de Papéis e
Consultas, quanto ao pedido do Sínodo Ocidental para que se atenda à
necessidade de se colocar um Pastor em Brasília e à construção de um templo
naquela

cidade,

decidiu-se

encaminhar

à

Junta

de

Missões,

com

recomendações especiais para que estude tais possibilidades e promova os

meios necessários para atender àquela solicitação. Quanto ao pedido do
Instituto “José Manoel da Conceição”, no sentido de nossa Igreja conceder
àquele Instituto um trabalhador com tempo integral, julgou-se que se trata de
um perdido razoável, mas difícil de ser atendida no momento, dada a nossa
situação financeira, Deliberou-se que a próxima reunião ordinária do Supremo
Concílio se realize em janeiro de mil novecentos e sessenta e três, ficando o
interregno entre as duas reuniões prolongadas de cinco meses. Foram
reeleitos os representantes do Supremo Concílio para as seguintes instituições:
a) – Confederação Evangélica do Brasil: Reverendo Sebastião Gomes Moreira
e Presbíteros Doutor José Wilson Coelho de Souza e Esaú de Carvalho, tendo
como suplentes, respectivamente, o Reverendo Doutor Wildeberg Magno e os
Presbíteros Doutor Laércio Caldeira de Andrada e Doutor Antônio Damasceno
Ribeiro; b) – Instituto “ José Manoel da Conceição”, Reverendo Doutor Seth
Ferraz; c) -

Associação Evangélica de Catequese dos Índios: Reverendos

Doutor Isaar Carlos de Camargo e Isaque do Vale; d) Centro Áudio – Visual
Evangélico, Presbítero Benvindo Bastos Neves. - Deliberou-se: a) - que o
Supremo Concílio resolva adquirir uma propriedade ampla, onde possam ser
alojadas todas as secretarias e departamentos da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil; b) – que a referida propriedade seja no centro, ou nos
bairros próximos do centro da capital de São Paulo, como nos bairros de Santa
Cecília, Campos Elíseos, por exemplo; c) – que a Mesa Administrativa fique
autorizada a efetuar a compra da propriedade, assim que seja viável o negocio.
- Foi eleito Secretário Executivo, por tempo indeterminado, Reverendo Ciro
Machado. Foram aprovadas, sem observações as atas dos Sínodos Oriental e
Ocidental. Tendo o Reverendo Jorge Bertolaso Stela sido jubilado pelo
Presbitério de São Paulo, e, ainda, tendo o mesmo ministro sido eleito Pastor
Emérito da Primeira Igreja de São Paulo, depois de cerca de quarenta anos de
ministério, vinte e cinco do quais no pastorado daquela Igreja, registrou-se em
ata um voto de apreciação e gratidão a Deus pelos trabalhos prestados por
esse ilustre ministro, cujo nome ultrapassa os arraiais Presbiterianos
Independentes para todo o evangelismo nacional e mesmo no estrangeiro.
Igualmente, registrou-se em ata um voto de apreciação pelos trabalhos
prestados pelo Reverendo José Cruz e Atílio Frédi, que foram jubilados,

respectivamente, pelos Presbitérios d'Oeste e da Alta Paulista. Pelo Reverendo
José Coelho Ferraz foi feita uma oração, agradecendo a Deus os serviços
prestados por esses pastores. O Reverendo Jorge Bertolaso Stela agradeceu a
manifestação do Concílio pelos seus trabalhos e fez ligeiras considerações
sobre a obra do ministério. Deliberou-se enviar ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República um telegrama de agradecimento pela sua presença no
culto do Centenário do Presbiterianismo, e de congratulações pela sua reafirmação sobre a liberdade religiosa em nossa Pátria – às dezenove horas e
quarenta e cinco minutos, encerrou-se a sessão, com uma oração pelo
Presidente. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. (a) Rubens Cintra
Damião. - Eu, Secretário Executivo, mandei transcrever, conferi, arquivei o
original e assino - Aretino Pereira de Mattos.

SESSÃO ESPECIAL DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO
CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quinta Sessão
Aos quinze dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e nove, no
templo da Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro, à rua Ibituruna,
número cento e vinte e seis, na cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sessão especial de
sua segunda reunião ordinária, sob a Presidência do Reverendo Doutor Sátila
do Amaral Camargo e Secretariada pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião, verificando-se a presença de vinte e cinco ministro e doze presbítero,
conforme registro no livro de presença. Verificado o “quorum”, iniciaram-se os
trabalhos, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, com uma oração
pelo Presidente. Foram lidas e aprovadas as atas das últimas duas sessões.
Foram aprovadas as emendas apresentadas pela Comissão especial nomeada
por este Supremo Concílio em sua reunião anterior, para estudar a reforma
necessária aos Estatutos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
ficando aprovadas as seguintes alterações nos Estatutos: “ Primeira – No artigo
quinto – Título segundo, na parte que diz: “uma fazenda, sede do Orfanato
“Betel”, no município de Campinas”, passa a ser - “Uma chácara, sede de
Betel, lar da Igreja, em Sorocaba”. - Segunda - O artigo nono – Título Terceiro,
passa a ter a seguinte redação - “ A Assembléia Geral da corporação é o
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e compõe-se
de delegados eleitos pelos Presbitérios”. - Terceira - “ No parágrafo único do
artigo dez, título Terceiro, onde diz: “ Secretário Permanente”, passa a ser “
secretário executivo”. - Quarta - O artigo doze, do mesmo título, passa a ter a
seguinte redação: - “O “quorum” do Supremo Concílio é formado por dez
ministro e seus presbíteros, representando pelo menos dois terços dos
Sínodos”, - Quinta - “ O parágrafo único do artigo dezoito, Título Quinto, passa
a ter a seguinte redação: “As leis constitucionais e orgânicas só podem ser
reformadas mediante: a) aprovação pelo Supremo Concílio e por este baixada
aos Presbíteros; b) – aprovação subseqüente por dois terços dos Presbitérios;
c) – E finalmente homologação do Supremo Concílio. (Item Primeiro, das

Disposições Gerais da Constituição e Ordem da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil)”. - Elegem-se para Presidente da Mesa Administrativa,
para os fins do artigo quinze dos Estatutos da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil o Reverendo Aretino Pereira de Matos, e, para Vice –
Presidente, o Reverendo João Euclides Pereira. Foi Eleito tesoureiro geral da
Igreja o Reverendo Roldão Trindade de Ávila. Tendo este Concílio, em sua
reunião de seis de agosto de mil novecentos e cinqüenta e oito, deliberado
vender a propriedade da Igreja, à Rua Visconde de Ouro Preto número
cinqüenta e um em São Paulo, e adquirir, nas imediações da cidade de São
Paulo, área suficiente para a instalação e funcionamento normal do Seminário,
e não tendo ainda a Comissão encarregada de executar essa deliberação
conseguindo levar a cabo a sua missão, deliberou-se prorrogar o mandato da
Comissão, até a próxima reunião ordinária do Supremo Concílio, em mil
novecentos e sessenta e três, a fim de estudar e efetuar a transações
autorizadas. Referida Comissão fica composta dos seguintes membros:
Reverendo Aretino Pereira de Mattos (relator), Reverendo João Euclides
Pereira, Reverendo José Coelho Ferraz. Reverendo Daily Resende França,
Reverendo Wilson Guedelha, Presbítero Doutor Carlos Fernandes Franco,
Presbítero Manoel Antônio do Nascimento e Doutor Edmundo Penzoldo. Para a
execução do plano, ou seja, a venda total do terreno e prédio de propriedade
da Igreja, onde se localiza atualmente a Faculdade de Teologia, na Capital de
São Paulo, e aquisição nas imediações da mesma capital, de área suficiente
para a instalação e funcionamento normal do Seminário, reservando-se parte
suficiente do resultado da venda autorizada, a fim de, com a mesma,
estabelecer a inversão de capital que auxilie e possibilite a manutenção da
Faculdade, fica essa Comissão com plenos, gerais e ilimitados poderes, para
contratar em nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e,
especialmente para vender o terreno e prédio de propriedade da mesma Igreja,
à Rua Visconde de Ouro Preto, número cinqüenta e um, na capital de São
Paulo, onde atualmente se encontra a faculdade de Teologia, e a aquisição de
uma área de terreno, em nome da Igreja, em qualquer outra localização, nos
arredores de São Paulo, podendo contratar preços, assinar escrituras, plantas
memoriais e quaisquer documentos necessários; requer, assinar e promover o

que fôr preciso perante as repartições públicas federais, estaduais e
municipais; estipular preços, prazos, juros, modo e condições de pagamentos e
outras cláusulas ou condições, mesmo penais, para a transação que efetuar, a
prazo ou a vista; fazer especificação de condomínio em prédio de
apartamentos, descrever e confrontar apartamentos; receber e dar preços,
sinais e prestações; passar recibo, dar e aceitar quitações; transmitir e receber
posse, domínio, direitos e ações; obrigar à evicção; outorgar, aceitar e assinar
quaisquer escrituras que se tornem necessárias; fazer a transação boa, firme e
valiosa; autorizar registros e averbações, podendo ainda realizar todos e
quaisquer atos que se tornem necessários para o fiel cumprimento deste
mandato. Para execução do plano aprovado, deverá assinar em nome da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, para as transações autorizadas, o
Presidente da Mesa Administrativa, Reverendo Aretino Pereira de Mattos, ou o
seu substituto legal, Reverendo João Euclides Pereira, ou ainda no seu
impedimento, o seu eventual substituto, na qualidade de representante da
corporação, nos termos do artigo quinze de seus Estatutos, e a quem se
conferem todos e os mesmos poderes acima especificados, conferidos à
Comissão encarregada da execução do plano. Deliberou-se ainda confirmar a
doação feita anteriormente pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil à
Igreja Presbiteriana Independente de Machado, das propriedades da extinta
Igreja Presbiteriana Independente de Gimirim, Estado de Minas Gerais,
devendo a Mesa Administrativa tomar todas as providências Legais e cabíveis.
Deliberou-se ainda autorizar a venda da propriedade da Igreja, em Campinas, à
Rua José de Alencar, número cento e sessenta e seis, cujo resultado será
aplicado em “Betel – Lar da Igreja”. Deliberou-se finalmente, que a Mesa
Administrativa fique autorizada a efetuar a compra de uma propriedade para
sede de todas as secretarias da Igreja na Cidade de São Paulo, em bairro
próximo do centro. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a sessão, às
vinte horas e quarenta e cinco minutos, orando o primeiro secretário, depois de
lida e aprovada esta ata. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata: (a)
Rubens Cintra Damião. Eu, Aretino Pereira de Mattos, Secretário Executivo,
mandei transcrever, conferi e arquivei o original e assino: Aretino Pereira de
Mattos.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sexta Sessão
Aos quinze dias do mês de agosto de mil novecentos e cinqüenta e nove, no
templo da Igreja Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro, à Rua
Ibiturama, número cento e vinte e seis, na cidade do Rio de Janeiro, realizou-se
a sexta sessão da segunda reunião Ordinária do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, sob a Presidência do Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião, com a presença dos mesmos membros da reunião
anterior. Os trabalhos tiveram início às vinte horas e quinze minutos, com uma
oração pelo primeiro secretário. Verificou-se já ter sido aprovada a ata da
sessão anterior. Foi escolhida para moto do Concílio, por proposta do
Reverendo Jorge Bertolaso Stela, a última parte do versículo onze, do capitulo
dezessete, do Evangelho de São João: - “... que também eles sejam um em
nós, para que o mundo creia que tu me enviaste”.Deliberou-se que. Sendo esta
reunião Comemorativa do Centenário do Presbiterianismo, seja baixada uma
pastoral às Igrejas. Registrou-se em ata um voto de agradecimento à Igreja
local e à sua Sociedade de Senhoras, pela hospedagem e pelos lanches
oferecidos ao Concílio. Registrou-se em ata um voto de pesar pelo falecimento
dos Reverendos Andrelino Dias da Silva e Silas Siqueira de Menezes, o
primeiro do Presbitério da Alta Paulista e o segundo do Presbitério do Norte,
bem como dos seguintes como dos seguintes Presbíteros: Crescêncio
Domingos Silva, do Presbitério do Norte: Luiz Mazólio, do Presbitério da
Sorocabana; e Ismael de Souza, do Presbitério Paraná – Santa Catarina. Em
favor das famílias enlutadas, orou o Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga.
Registrou-se ainda em ata um voto de apreciação pela maneira como foram
dirigidos os trabalhos desta reunião. As vinte e uma horas e cinco minutos, lida
e aprovada esta ata, encerrou-se a reunião, com uma oração pelo Presidente,
cântico do hino duzentos e cinqüenta e cinco, oração do “Pai Nosso”, por todos
os presentes e invocação da benção apostólica pelo Presidente. Eu, secretário,
lavrei e assino esta ata. (a) Rubens Cintra Damião. - Eu, Aretino Pereira de
Mattos, Secretário Executivo, mandei transcrever, conferi, arquivei o original e

assino a presente ata: Aretino Pereira de Mattos.
Em tempo: Na ata da sexta sessão, folha sessenta e um, linha dezesseis onde
se lê “sob a presidência do Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião”, leia-se
“sob a presidência do Reverendo Doutor Sátila do Amaral Camargo e
secretariada pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião”. Aretino Pereira
de matos

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Abertura
Aos vinte e três dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e três, na
Catedral Evangélica, templo da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de
São Paulo, na Rua Nestor Pestana, número cento e cinqüenta e dois, reuniu-se
o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua
terceira reunião ordinária, sob a Presidência do Reverendo Doutor Sátila do
Amaral Camargo e imediatamente sendo os trabalhos Secretariados pelo
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Às vinte horas o presidente chamou
à ordem o Concílio, procedendo-se à verificação do “quorum”. Feita a chamada
dos presbitérios, apresentaram-se as seguintes delegações: do Presbitério do
Norte: Reverendo Adiel Tito de Figueiredo; do Presbitério do Rio de Janeiro:
Reverendo Sebastião Gomes Moreira e Severino Alves de Lima; do
Presbitério de Leste: Reverendos Doutor Seth Ferraz, Tércio Morais Pereira e
Milton dos Santos e Presbíteros Josué Pacheco de Lima, Galiano de Oliveira
Pinto e Luiz Inácio Alves; do Presbitério de São Paulo: Reverendos João
Euclides Pereira, Eliseu Vieira Gonçalves e Daily Resende França, e
Presbíteros Doutor Célio de Melo Almada, José Simionato e José Rodrigues da
Costa Júnior; do Presbitério Sul de São Paulo: Reverendos Gerson Morais e
Oséas Gribeler e Presbítero Carlos René Egg; do Presbitério da Alta
Paulista: Reverendos Joel de Melo Miranda e Lauresto Rufino e Presbíteros
José Calemes e Álvaro de Barros; do Presbitério da Araraquarense:
Reverendos Doutor Rubens Cintra Damião e Doutor Laudelino de Abreu
Alvarenga e Presbíteros Melchiades Ribeiro de Castro e Joel Machado da
Silva; do Presbitério do Oeste: Reverendos Doutor José Coelho Ferraz e
Lutero Cintra Damião, e Presbítero Samuel Rodrigues da Costa; do
Presbitério de Londrina: Reverendo Jonas Dias Martins e Agenor Cunha
Guedes, e Presbíteros Waldir Alves de Souza e Floriano Dias Ribeiro; do
Presbitério de Maringá: Reverendos Antônio de Godói Sobrinho e Guaraciaba
de Araújo; do Presbitério Paraná – Santa Catarina: Reverendos Sátila do
Amaral Camargo e Altair Gravestein Borges de Morais, e Presbíteros Edmundo

Wisoshi e João Teixeira da

Rosa; ao todo vinte e três ministros e treze

presbíteros, estando representados todos os Sínodos e só não sendo
representado o Presbitério da Sorocabana. Havendo “quorum”, o presidente
declarou abertos os trabalhos, dirigindo a Deus uma oração. Seguiu-se o culto
público, tendo o Reverendo Daily Resende França, Pastor da Primeira Igreja de
São Paulo, acompanhado a Mesa ao púlpito, o qual, depois de um cântico de
invocação pelo coro, dirigiu uma oração. Depois de entoado o coro terceiro do
hino seiscentos e oito, foi pelo Pastor da Primeira Igreja dirigida uma saudação
ao Concílio, tendo o presidente falado em agradecimento, depois do que
procedeu a leitura bíblica no capítulo cinqüenta e quatro de Isaias. Depois de
uma oração silenciosa, o Reverendo Doutor Aretino Pereira de Matos orou.
Pelo coro da Primeira Igreja foi entoado um hino, após o que o presidente
apresentou a mensagem divina sobre o tema: “Reformas de Base para a nossa
Igreja, baseado em Isaias capítulo cinqüenta e quatro, versículo dois,
encerrando-se o culto com oração pelo Reverendo Daily Resende França e
benção invocada pelo presidente. As vinte e uma horas e cinco minutos,
procedeu-se a nova verificação de “quorum”, respondendo os mesmos
membros, mais o Presbítero José Ramos do Presbitério Sul de São Paulo.
Deliberou-se arrolar os Novos Presbitérios, para que os seus representantes
tomem assento. São arrolados os Presbitérios de Goiás, de Assis e de
Botucatu, os últimos com os desmembramento do da Sorocabana, que fica
extinto. Por comissão especial nomeada pelo Supremo Concílio, arrolou-se o
Sínodo Setentrional, composto dos Presbitérios do Norte, Nordeste e Rio de
Janeiro, este desmembrando-se do Sínodo Oriental. Apresentaram-se as
seguintes delegações dos Novos Presbitérios: Presbitério do Nordeste:
Reverendos João Monteiro Júnior e Jonan Cruz; do Presbitério de Botucatu:
Reverendos Doutor Francisco Guedelha e Moisés Martins de Aguiar, e
Presbítero Alfredo Marques do Vale; do Presbitério de Assis: Reverendos
Abival Pires da Silveira e Azor Etz Rodrigues, e Presbítero Saulo Augusto da
Silva; do Presbitério de Goiás: Reverendos Silas Silveira e Ryoshi Tizuka. Ao
todo, registrou-se a presença de trinta e um ministros e dezoito presbíteros.
Passou-se à eleição da Nova Mesa, que ficou assim constituída: Presidente,
Reverendo João Euclides Pereira; Vice-Presidente, Reverendo Doutor Rubens

Cintra Damião; Primeiro Secretário, Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga
e Segundo Secretário, Reverendo Antônio Godói Sobrinho. As vinte e duas
horas e cinco minutos, foi empossada a nova Mesa, tendo orado o expresidente, Reverendo Doutor Sátila do Amaral Camargo. Falou Agradecendo
em seu nome e no de seus companheiros, o Reverendo João Euclides Pereira.
Pelo Secretário Executivo foi apresentada a agenda elaborada pela Mesa
Administrativa, de que o mesmo ministro é presidente. Deliberou-se que na
sessão de amanhã seja estudada e aprovada a agenda e aprovou-se o
seguinte horário para os trabalhos: das oito horas às onze horas e trinta
minutos, reservada a primeira meia hora para exercícios devocionais e das
catorze horas às vinte horas, com intervalos das dezesseis horas às dezesseis
horas e trinta minutos para o lanche. Foi nomeada a seguinte comissão de
exercícios devocionais: Reverendo Daily Resende França e Presbítero José
Rodrigues da Costa Júnior, que indicou para dirigir os exercícios devocionais
de amanhã o Reverendo Sebastião Gomes Moreira. Às vinte e duas horas e
quarenta minutos encerrou-se a sessão, tendo orado e invocado a benção o
presidente. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu
Alvarenga. Eu, José Coelho Ferraz, Secretário Executivo, a transcrevi e assino.
José Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda sessão
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e três,
às oito horas e quarenta minutos, no salão social da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, na Rua Nestor Pestana, número
cento e cinqüenta e dois, reuniu-se, em sua segunda sessão da terceira
reunião ordinária, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, sob a Presidência do Reverendo João Euclides Pereira e Secretariada
pelos Reverendos Laudelino de Abreu Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho. Á
verificação de “quorum”, feita após os exercícios devocionais, dirigidos pelo
Reverendo Sebastião Gomes Moreira, constatou-se a presença dos mesmos
membros que compareceram à sessão anterior, menos os Presbíteros Álvaro
Pereira de Barros e Edmundo Wisoshi. Foi lida e aprovada a ata sessão de
instalação. Aprovou-se a seguinte Agenda para os trabalhos: dia 24 de
janeiro – 1. exercícios devocionais; 2. verificação de presenças; 3. justificação
de ausência à sessão anterior; 4. leitura da ata da sessão anterior; 5. relatório
das secretários permanente dos Sínodos, inclusive – a) ordenações de novos
ministros, b) organização de novas igrejas, c) estatística e demais dados de
interesse do Supremo Concílio; 6. apresentação de livros de atas dos sínodos
e do Supremo Concílio; 7. apresentação de consulta, cartas e demais papéis;
8. nomeação das diversas comissões; 9. apresentação de relatórios: a) Mesa
Administrativa, b) Faculdade Teológica, c) O Estandarte, d) Secretaria
Executiva do Supremo Concílio, e) Betel, f) Junta de Missões, g) Tesouraria do
Supremo Concílio, h) Diretoria da Caixa dos Jubilados, i)Comissão de União do
Presbiterianismo, j) Representantes junto à Associação Evangélica de
Catequese dos Índios, l) Representado junto à Confederação Evangélica do
Brasil, m) Representante Junto ao Instituto “JMC”, n) Representante junto ao
Centro Áudio Visual Evangélico, o) Comissão de Ação Social, p) Comissão de
Venda da Propriedade da Faculdade de Teologia, q) Comissão Especial de
Revisão da Constituição e Ordem, r) Comissão de Currículo da Faculdade de
Teologia; demais dias: 1. exercícios devocionais; 2. atividade regimental,

seguida de leitura de relatórios das instituições e comissões e apresentação
de pareceres sobre os mesmos e outras deliberações; dia do encerramento: 1.
exercícios devocionais; 2. atividade regimental; 3. Homenagens a ministros e
presbíteros falecidos; 4. eleição dos representantes da Igreja junto à
Confederação Evangélica de Catequese do Índios, ao Instituto “JMC” e ao
centro Áudio Visual Evangélico, 5. Eleição da Mesa Administrativa e de outras
comissões; 6. relatório da Comissão de Estatística e Estado Espiritual das
Igrejas; 7. determinação do Local e da próxima reunião; 8. encerramento.
Concedeu-se, numa deferência, a palavra ao Reverendo Alfredo Ferreira, um
dos mais velhos pastores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pois
que neste ano completa noventa anos de idade, para saudar o Concílio. Em
favor desse obreiro e sua família, orou o Reverendo Sátila do Amaral Camargo.
Foram apresentados os relatórios dos Secretários Permanente dos Sínodos
Oriental e Ocidental e encaminhadas à Comissão de Estatística e Estado
Espiritual. Foram apresentados vários papéis que baixaram à Comissão de
Papéis e Consulta e deverão ser apresentados em plenário juntamente com o
respectivo parecer. Foi apresentado o livro de atas do Sínodo Ocidental, tendo
o senhor presidente solicitado que os Secretários Permanentes dos demais
Sínodos apresentem os respectivos livros e relatórios. Foram nomeadas as
seguintes comissões: 1. para exame de atas: a) do Sínodo Setentrional –
Reverendo

Lauresto Rufino e Presbítero Luiz Inácio Alves e Edmundo

Wisoshi, b) do Sínodo Meridional – Reverendos Severino Alves de Lima e João
Monteiro Junior e Presbítero José Ramos, c) do Sínodo Oriental - Reverendos
Joel de Melo Miranda e Adiel Tito de Figueiredo e Presbítero Joel Machado da
Silva, d) do Sínodo Ocidental – Reverendos Milton Santos e Altair Gravenstein
Borges de Morais e Presbítero Waldir Alves de Souza; 2. para exame de
transcrição das atas do Supremo Concílio: Reverendo Silvas Silveira e
Presbítero José Calemes; 3. de Papéis e Consultas: Reverendos Doutor Sátila
do Amaral Camargo e Lutero Cintra Damião e Presbíteros Doutor Célio de
Melo Almada e Carlos René Egg; 4: de estatística e estado espiritual das
Igrejas: Reverendo Oséas Gribeler e Presbíteros Melchiades Ribeiro de Castro
e Floriano Dias

Ribeiro; 5. para exame das atas e deliberações da Mesa

Administrativa: Reverendos Seth Ferraz e Tércio Morais Pereira e Presbítero

Melchiades Ribeiro de Castro e Samuel Rodrigues da Costa – sub-comissões:
a) para exame do relatório de O Estandarte: Reverendos Doutor Francisco
Guedelha e Ryoshi Tizuka e Presbítero Josué Pacheco de Lima; b) para exame
de relatório de Betel: Reverendos Azor Etz Rodrigues e Jonan

Cruz e

Presbíteros Álvaro de Barros e Saulo Augusto da Silva; c) para exame do
relatório da Junta de Missões: Reverendos Moisés Martins de Aguiar e Gerson
Morais e Presbíteros José Simionato e Alfredo Marques do Vale; d) para
exame das contas da Tesouraria: Reverendos Elizeu Vieira Gonçalves e
Agenor Cunha Guedes e Presbítero Galiano de Oliveira Pinto; 6. para exame
do relatório da Faculdade de Teologia: Reverendos Doutor José Coelho Ferraz
e Abival Pires da Silveira e Presbíteros Alfredo Marques do Vale e João
Teixeira Rosa; 7. para exame dos relatórios da Comissão de Brasília e da
Secretaria Executiva: Reverendos Sebastião Gomes Moreira e Doutor Sátila
Amaral Camargo e Presbítero José Rodrigues da Costa Júnior; 8. de recepção
e diplomacia: Reverendo Daily Resende França e Presbítero José Rodrigues
da Costa Junior. Foram apresentados livros e relatórios e encaminhados às
respectivas comissões para serem apreciados oportunamente pelo plenário,
acompanhados dos respectivos pareceres. O relator da Comissão de União do
Presbiterianismo informou que a mesma não funcionou no triênio, e sugeriu
que ela continue a existir como possibilidade de entendimento com a Igreja
Presbiteriana. Deliberou-se a pedido do interessado, que o representante junto
à Confederação Evangélica do Brasil, o Reverendo Sebastião Gomes Moreira,
a presente em outra ocasião o seu relatório. Foi lido pelo Reverendo Doutor
Isaar Carlos de Camargo, um dos representantes da Igreja junto à Associação
Evangélica de Catequese dos Índios, o relatório referente a essa representação
que, em seguida foi aprovado. Passada a presidência ao Reverendo Rubens
Cintra Damião, o senhor Presidente, que é representante da Igreja junto ao
Instituto “JMC”, apresentou seu relatório verbal que foi aprovado, tendo o
Reverendo Daily Resende França, presidente da assembléia daquele instituto
dado algumas informações sobre o mesmo. Reassumindo o Reverendo João
Euclides Pereira a presidência, o relator da Comissão de Diplomacia e
Recepção fez a apresentação dos seguintes pastores de nossa Igreja:
Reverendos Evaldo Alves, Alfredo Borges Teixeira, Jorge Bertolaso Stela, Atílio

Fredi, Sérgio Paulo Fredi, Jorge do Amaral Pinto, Paulo Martins de Almeida, Eli
do Amaral Camargo e Jercy Nunes. Foi concedida a palavra ao Reverendo
Evaldo Alves que saudou o Concílio em nome da Confederação Evangélica do
Brasil, da qual é presidente, e da Sociedade Bíblica do Brasil, da qual é
Secretário Geral e deu informações sobre sua presença na reunião do
Conselho Mundial de Igreja realizada na Índia em mil novecentos e sessenta e
um, onde representou, como observador, a Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil. A Comissão de Diplomacia e Recepção apresentou os seguintes
ministros: Reverendos Wilson Guedelha, Alírio Camilo, Cyro Machado e Roldão
Trindade de Ávila que é membro ex-ofício do Concílio, na qualidade de
Tesoureiro, e apresentou mais a Missionária Loidi Bonfim Andrade e o Doutor
Eduardo Pereira de Magalhães Gouveia. Foi aprovado voto de congratulações
pelas eleições dos Presbíteros Lauro Monteiro da Cruz, Deputado Federal e
Carlos René Egg, membro deste Concílio, Deputado Estadual por São Paulo e
nomeou-se a seguinte comissão para representar a Igreja na diplomação de
ambos a dar amanhã: Reverendos Doutor Sátila Amaral Camargo, João
Euclides Pereira, Doutor Aretino Pereira de Matos e Presbítero Doutor Célio de
Melo Almada. Foi indicado, pela Comissão de Exercícios Devocionais, para
dirigir a devocional de amanhã, o Reverendo Severino Alves de Lima. Foi
encerrada a sessão às onze horas e trinta minutos com oração pelo Reverendo
Doutor Seth Ferraz, ficando o expediente da tarde reservado para o
funcionamento das comissões. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata.
Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu, José Coelho Ferraz, secretário executivo, a
transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de mil, novecentos e sessenta e três,
às oito horas e cinqüenta minutos, no salão social da Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, na Rua Nestor Pestana número cento e seis,
reuniu-se, em sua terceira sessão, da terceira reunião ordinária, o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sob a Presidência dos
Reverendos João Euclides Pereira e Rubens Cintra Damião e Secretariada
pelos Reverendos Laudelino de Abreu Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho. A
verificação do “quorum” feita após os exercícios devocionais, dirigidos pelo
Reverendo Severino Alves de Lima, constatou-se a presença dos mesmos
membros que compareceram à sessão anterior. Foi lida e aprovada a ata da
segunda sessão. Resolveu-se que “O Estandarte” publique a mensagem
apresentada pelo Reverendo Doutor Sátila Amaral Camargo na sessão de
instalação do Supremo Concílio. Às nove horas e trinta minutos, retiraram-se
do plenário os Reverendos Sátila Amaral Camargo, João Euclides Pereira,
Aretino Pereira de Matos e o Presbítero Doutor Célio de Melo Almada para se
desincumbirem da Missão de representar a Igreja na Diplomação dos
Deputados, conforme resolução tomada na sessão de ontem. Foi aprovada a
transcrição das atas do Supremo Concílio com as seguintes observações: a) na
folha cinqüenta, linha vinte e um, o termo “setenta” foi substituído por
“sessenta”; b) na folha cinqüenta e um, verso, última linha, há repetição da
palavra “pela”; c) na folha sessenta, verso, linha dezessete, o termo “setenta”
foi substituído por “sessenta”.Foram aprovadas as atas da Junta de Missões
com as seguintes observações: a) na Ata da vigésima quarta reunião, folha
vinte e cinco, consta o adiamento da leitura da ata da reunião anterior quando é
certo que a mesma já havia sido aprovada no término da referida reunião: b) na
ata da vigésima sexta reunião, folhas vinte e dois, onde se lê “aprovação da ata
da reunião anterior”, leia-se “aprovação das atas das reuniões anteriores”.
Apresentados os relatórios do presidente da Junta de Missões e da comissão
que o examinou juntamente com os livros e papéis da mesma, resolveu-se que:

1. registre-se um voto de apreciação pela colaboração entusiasta, dedicada e
generosa das Igrejas do Ipiranga e do Jabaquara, bem como do Fundo
Missionário Antioquia que vem mantendo os obreiros da Junta em atividade no
Mato Grosso; 2. que se envie mais um obreiro para o campo do Amazonas, a
fim de auxiliara o nosso Missionário; 3. que se intensifique a campanha já
iniciada para a aquisição pronta e imediata do “Barco Pendão Real II ”, em
virtude de se haver inundado o primeiro; 4. que se registre um voto de profunda
apreciação pelo trabalho realizado pela Junta de Missões; pela consagração e
visão dos Missionários Reverendo Mário de Abreu Alvarenga, Daniel Astério e
esposa, Benedito Troquez e esposa, Saulo Camilo e esposa e Rubens
Carneiro da Silva e esposa, extensivo esse voto ao Tesoureiro Auxiliar,
Presbítero Carlos René Egg, pela sua atuação dedicada e eficiente. Pela
Comissão de Diplomacia e Recepção foram apresentados os seguintes
Ministros de nossa Igreja: Reverendos Fernando Buonadme, Atílio Fernandes,
João Velu Galvão e Armando Gonçalves. Lido o relatório da comissão que
examinou o movimento da Tesouraria do Supremo Concílio, deliberou-se que o
mesmo fique sobre a mesa, e tendo, às onze horas reassumido a presidência o
Reverendo João Euclides Pereira, foi suspensa a sessão às onze horas e trinta
minutos, com oração feita pelo Reverendo Lutero Cintra Damião. Às catorze
horas, com oração feita pelo primeiro secretário, foi reaberta a sessão. O
concílio recebeu a visita do Reverendo Jerson de Azevedo Mayer, Pastor
Presbiteriano, que na Confederação Evangélica do Brasil é Diretor do
Departamento de Atividades Religiosas e Educativas, que saudou o Concílio
em nome da Confederação, agradeceu a cooperação da Igreja Independente
àquela instituição sobre a qual prestou várias informações. O Reverendo Sátila
do Amaral Camargo comunicou que a Comissão nomeada para representar o
Supremo Concílio na diplomação dos deputados de nossa Igreja cumpriu sua
missão. Registrou-se a comunicação do Sínodo Ocidental da mudança do
nome do Presbitério de Goiás para Presbitério do Brasil Central. Após a leitura
do relatório da Tesouraria, feita pelo Reverendo Roldão Trindade de Ávila,
Tesoureiro, levantou-se o relatório da Comissão que examinou livros e papéis
da Tesouraria, deliberou-se: 1.registrar que o livro Caixa-Corrente está bem
escriturado e limpo, notando-se apenas pequenos borrões. Os documentos

estão em ordem e nota-se carinho no executar o trabalho. 2. registra que o
Tesoureiro escreveu no triênio cerca de quatro mil cartas e fez duas mil, cento
e cinqüenta e três fichas de entradas e quinhentos e cinqüenta e quatro fichas
de saída. 3.estranhar que a comissão técnica nomeada pela Mesa
Administrativa não tenha até hoje examinado o balanço da Tesouraria dos anos
de mil novecentos e cinqüenta e nove e que há seis anos de movimento
financeiro sem exame. 4.registrar que várias Igrejas não contribuíram com os
oito por cento sobre sua arrecadação para o Supremo Concílio. 5.registrar a
alegria do Concílio pelo fato

de os compromissos terem

sido satisfeitos,

havendo saldo de dois milhões, duzentos e setenta mil oitocentos e setenta e
sete cruzeiros e sessenta centavos. 6. estudar a possibilidade de se dar tempo
integral ao Tesoureiro e solicitar a este que envie aos Secretários Permanente
dos Presbitérios o formulário próprio para a declaração das arrecadações das
Igrejas locais e verificação do cumprimento do plano dos oito por cento. 7.
Apelar às Igrejas para que enviem rigorosamente, em cada mês, a taxa de oito
por cento sobre toda a arrecadação,

inclusive a das campanhas de

construção, de acordo com a deliberação anterior. 8. que a comissão técnica
para exame dos livros de conta das várias tesourarias as examine anualmente
e preste relatório à Mesa Administrativa no mais breve tempo possível. 9. que
as Igrejas em atraso com a tesouraria enviem fielmente todas as quantias
devidas ao Supremo Concílio. Á vista de relatório da Comissão de Papéis e
Consultas deliberou-se: 1. que a proposta para aproveitamento de leigos para
pratica de atos pastorais, seja enviada à Comissão de Reforma da Constituição
e Ordem; 2. que a Mesa Administrativa receba a doação de um terreno em
Santana do Parnaíba ofertado para acampamento da Igreja; 3. adotar o modelo
de estatística do Presbitério de São Paulo para uniformização da estatística da
Igreja e determinar que o mesmo seja impresso e distribuído aos demais
presbitérios; 4. Organizar o Sínodo Central, ficando a seguinte Constituição
para cada Sínodo: Sínodo Setentrional – Presbitérios do Norte, do Nordeste e
do Rio de Janeiro, Sínodo Oriental: Presbitérios de Leste, de São Paulo e Sul
de São Paulo; Sínodo Meridional: Presbitério Paraná – Santa Catarina, de
Londrina e de Maringá; Sínodo Ocidental: Presbitérios da Araraquarense,
d'Oeste e do Brasil Central e Sínodo Central: Presbitérios da Alta Paulista, de

Botucatu e de Assis. 5. quanto à consulta sobre se pode um pastor invocar a
benção sobre um Casamento já feito na Igreja Católica Romana, responder
que não pode; quanto à consulta sobre se deve ser disciplinado o membro da
Igreja que se casou na Igreja Católica Romana, responder que fique a critério
do Conselho da Igreja local. Após o intervalo regimental para o lanche, o
presbítero Carlos René Egg agradeceu o comparecimento da comissão do
Concílio à diplomação como deputado, bem como o apoio que recebeu de
pastores e Igrejas em sua campanha e considerando seu mandado como da
própria Igreja, entregou, simbolicamente, ao presidente o seu diploma de
deputado. Registrou-se um voto de congratulações com o Reverendo Jonas
Dias Martins por ter recebido o Título de “Cidadão Honorário de Londrina”. Por
indicação da Comissão de Diplomacia e Recepção, registrou-se a presença do
Doutor Benjamim Themudo Lessa, Diretor d' O Estandarte, e dos Reverendos
João Daniel Migliomi, Doutor Paulo Cintra Damião e Samuel Ladeira.
Concedeu-se ao Presbítero Joel Machado da Silva, representante do
Presbitério da Araraquarense, licença para se ausentar desta reunião do
Supremo Concílio. Á vista do relatório da Comissão de Papéis e Consultas
deliberou-se ainda: 1. que a proposta de filiação da Igreja ao Conselho Mundial
de Igrejas seja encaminhada a uma comissão especial que estudará e tomará
detalhadas informações para que a matéria volte ao Supremo Concílio em sua
próxima reunião ordinária; 2. votar uma verba anual para a Associação
Evangélica de Catequese dos Índios, no valor de dez mil cruzeiros e escolher
para representantes da Igreja perante a Associação o Reverendo Isaar Carlos
de Camargo e o Presbítero Carlos René Egg; 3. encaminhar à Caixa de
Jubilados a proposta do Sínodo Ocidental para manutenção dos jubilados a fim
de que a matéria volte a plenário com o relatório da Caixa; 4. adotar o plano de
reestruturação do Instituto José Manoel da Conceição e nomear três
representantes da Igreja para funcionar nos termos do plano apresentado; 5.
encarregar a atual Comissão de União do Presbiterianismo a manter contactos
e estudos com a Comissão de atividades Ecumênicas da Igreja Metodista do
Brasil; 6. o Sínodo Setentrional, que não pôde se reunir neste ano por falta de
“quorum”, deve ser novamente convocado ainda este ano e, caso não haja
“quorum”, realizar a reunião “ad referendum” da próxima reunião ordinária do

mesmo concílio; 7. Nomear uma comissão para estudar um plano de criação
de Fundo Imobiliário Nacional, que tenha a finalidade de ajudar a Igreja na
aquisição de terrenos, construções de templos, casas pastorais, e etc.; 8.
determinar à Mesa Administrativa que efetive a mudança dos escritórios da
Igreja se houver possibilidade para isso; 9. que o Supremo Concílio assuma a
responsabilidade total do trabalho Presbiteriano Independente em Brasília,
através da Junta de Missões; 10. Deixar sobre a mesa, para ulterior
deliberação, a proposta de criação de associação para manutenção do trabalho
educacional no norte e a atribuição dessa obra à Junta de Missões. Foi
concedida a palavra ao Reverendo Orlando Ferraz que prestou relatório, que
foi aprovado da incumbência recebida do antigo Sínodo, de representar a Igreja
na venda da Fazenda Relógio, que pertenceu ao saudoso Reverendo
Belarmino Ferraz, da qual parte, por testamento, se destinava à Caixa de
Jubilados e a Betel, informando que já entregou a cada um dos respectivos
tesoureiros a quantia de cento e quinze mil cruzeiros (Cr$ 115.000,00),
desincumbindo-se assim de sua tarefa. Foi lido pelo Diretor d' O Estandarte,
Doutor Benjamim Themudo Lessa, o seu relatório e depois da apresentação do
relatório da respectiva comissão deliberou-se: 1. assinar que a redução que
houve no número de assinaturas representa mais a realidade, em vista da
revisão e expurgo feitos: 2. Registrar que houve equilíbrio orçamentário, tendo
havido no triênio um saldo de quarenta e dois mil, quinhentos e setenta e um
cruzeiro e setenta centavos (Cr$ 42.571,70); 3. ratificar o preço atual de
quatrocentos e cinqüenta cruzeiro para assinatura anual de “ O Estandarte”; 4.
considerar louvável a sugestão da nomeação de um Diretor para o órgão
oficial, com tempo integral, reconhecendo entretanto que tal medida é
inexeqüível no momento; 5. Registrar agradecimento ao Diretor d' O Estandarte
e aos seus auxiliares pelo trabalho realizado; 6. encaminhar à Mesa
Administrativa a previsão orçamentária d' O Estandarte para mil, novecentos e
sessenta e três; 7. autorizar a Mesa Administrativa a alterar o preço da
assinatura do órgão, se necessário; 8. determinar que a Mesa Administrativa
Considere a possibilidade e a conveniência de se acrescentar no cabeçalho d'
O Estandarte a expressão “sucessor da Impressa Evangélica”. Foram
aprovadas as atas da Mesa Administrativa com a seguinte observação: Na ata

da primeira reunião de dez de novembro de mil, novecentos e cinqüenta e nove
e na ata da primeira reunião de mil, novamente e sessenta e um há “em tempo”
sem assinatura do secretário. Após a leitura do relatório da Mesa
Administrativa, feita pelo presidente da mesma, Reverendo Aretino Pereira de
Matos, foi o mesmo aprovado com um voto de apreciação pelos seus
exaustivos trabalhos e um voto de agradecimento a Deus pelos resultados
alcançados. Foram aprovadas as atas do Sínodo Ocidental com as seguintes
observações: a) na verificação de “quorum” não estão mencionados os
presbitérios a que pertence os Ministros e Presbíteros (folhas cinco, verso,
linha catorze e trinta e dois); b) a segunda sessão da terceira reunião foi
reaberta às vinte e uma horas e trinta minutos do dia vinte e dois de julho de
mil, novecentos e sessenta e um (folha dezessete, verso) e encerrou-se às
quinze horas e quarenta e cinco minutos, o que não é possível (folha oito).
Foram aprovadas as atas do Sínodo Oriental com as seguintes observações: a)
há várias abreviações de palavra; b) não se declara se as reuniões
extraordinárias de mil, mil novecentos e cinqüenta e nove e ordinária de mil,
novecentos e sessenta e um foram iniciadas com oração; c) Há muitos
números em algarismos arábicos e não por extenso, como se exige; d) no
termo de aprovação constante à folha vinte e dois, onde se diz “aprovado até
aqui pelo Sínodo Oriental”, deve-se ler “ Aprovada a transcrição das atas pelo
Sínodo Oriental”. Após terem-se prorrogados os trabalhos até se esgotar a
matéria de expediente foram aprovados os seguintes votos: a) de regozijo por
ter o Doutor Benjamim Themudo Lessa completado trinta anos na Direção de
Instituições da Igreja ou a ela relacionadas; b) de congratulações com a
Primeira Igreja de São Paulo pelo transcurso, hoje, do aniversário do
lançamento da pedra fundamental de seu antigo templo e também da do atual
templo, a Catedral Evangélica de São Paulo; c) de agradecimento, reservado à
família do Reverendo Belarmino Ferraz pela doação feita por este e agora
recebida por instituições da Igreja. Resolveu-se que o Supremo Concílio realiza
uma sessão no próximo domingo, dia vinte e sete, período da tarde, no novo
prédio do Seminário. Por indicação da Comissão de Exercícios Devocionais,
deverá dirigir a reunião devocional de amanhã o Reverendo Jonas Dias
Martins. Às vinte horas e vinte minutos, com oração feita pelo Reverendo

Lutero Cintra Damião, encerrou-se a sessão. Eu, primeiro secretário, lavrei e
assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu José Coelho Ferraz,
secretário executivo, a transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e três, às
oito horas e quarenta minutos, no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, na Rua Nestor Pestana cento e trinta e seis,
reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
na quarta sessão de sua terceira reunião ordinária, sob a Presidência do
Reverendo João Euclides Pereira e Rubens Cintra Damião e Secretariada
pelos Reverendos Laudelino de Abreu Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho. Á
verificação do “quorum”, feita após os exercícios devocionais dirigidos pelo
Reverendo Jonas Dias Martins, constou-se a presença dos mesmos membros
da sessão anterior, menos o Presbítero Joel Machado da Silva, do Presbitério
da Araraquarense. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Registrou-se
que o Presbítero Esaú de Carvalho, representante do Presbitério Brasil Central,
tomou assento na reunião de ontem. Deliberou-se manifestar ao vereador
Dimitri Semaciana o agradecimento do Supremo Concílio pelos seus esforços
para conseguir para Igreja terreno para acampamento e que a Mesa
Administrativa já está autorizada a receber. Foi nomeada a seguinte comissão
para exames dos livros das várias tesourarias da Igreja: Reverendo Eliseu
Vieira Gonçalves, Presbítero Doutor Altemiro Gomes de Brito e Doutor Osias
de Camargo Lopes, Diáconos Jaci Farias Franco, Presbítero Josué Pacheco de
Lima e senhor Jonas Leme de Camargo. Deliberou-se endereçar ao ex-Ministro
da

Educação

e

Cultura,

Professor

Darcy

Ribeiro,

em

Brasília,

um

agradecimento especial pela cooperação prestada a Igreja Evangélica e sua
compreensão, atendimento indistintamente aos que se dispõem a realizar
tarefas educacionais. O Presbítero Carlos René Egg, relator da Comissão de
Brasília, apresentou seu relatório, e à vista das considerações da comissão que
examinou, deliberou-se: 1. aprovar o relatório registrando-se votos de
agradecimento do Concílio aos membros da Comissão pelos trabalhos
realizados, atendendo aos apelos; 2. que a comissão, que será nomeada
oportunamente, tome, desde já, providências iniciais para a construção do

Templo, como estudos e aprovação de plantas e que continue realizando a
campanha; 3. registrar em ata, também, um voto de apreciação aos esforços
da sub-comissão que funcionou em Brasília, bem como do Presbitério Brasil
Central a quem coube a iniciativa do trabalho na Capital Federal, destacandose os nomes dos Reverendos Silas Silveira e Ryoshi Tizuka. Foi Lido e
aprovado o relatório do Presidente da Diretoria da Faculdade de Teologia e, à
vista das considerações da comissão que examinou juntamente com seu livro
de atas, deliberou-se: 1. aprovar as atas sem observações; 2. registrar e dar
ciência às respectivas famílias, um voto de profundo pesar pelo falecimento
dos professores Reverendos Epaminondas Melo do Amaral e Walter Augusto
Ermel; 3. recomendar que se tomem precauções sobre pronunciamentos
desairosos por parte dos alunos com respeito à Faculdade de Teologia através
de quaisquer órgãos de publicidade. Após terem sido prorrogados os trabalhos,
às onze horas e cinqüenta minutos suspende-se a sessão com oração pelo
Doutor Célio de Melo Almada, permanecendo sobre a mesa proposta para
transformação da Faculdade de Teologia em fundação. Reabertos os trabalhos
às catorze horas, deliberou-se que a proposta da transformação da Faculdade
de Teologia em fundação continue sobre a mesa para que seja distribuído em
avulso aos membros do Concílio, o referido plano, com sua fundamentação,
que será considerada ainda na presente reunião. Deliberou-se que a sessão de
amanhã, a ser realizada no novo prédio do Seminário, tenha início às catorze
horas e trinta minutos. Foi concedida a palavra ao relator da Comissão de
Currículo para Faculdade de Teologia, Reverendo Wilson Guedelha, que
apresentou seu relatório, tendo-se aprovado o currículo sugerido, que é o
seguinte: 1. Ano Pré-Teológico: Português, Grego, Hebraico, Filosofia e Direito
Usual; 2. Primeiro Ano: Exegese do Velho Testamento, Exegese do Novo
Testamento, História e Arqueologia Bíblica, História Eclesiástica, Homilética e
Hermenêutica Bíblica e Psicologia Religiosa e Educação Cristã; 3. Segundo
Ano: Introdução aos Estudos Teológico, Exegese do Velho Testamento,
Exegese do Novo Testamento, Ética e Sociologia Cristã e História das
Doutrinas; 4. Terceiro ano: Teologia Dogmática, Introdução ao Velho
Testamento, Introdução ao Novo Testamento, Teologia da Missão, Teologia
Pastoral e Medicina Pastoral; 5. Quarto ano: Teologia Dogmática, Teologia do

Velho Testamento, Teologia do Novo Testamento, Apologética, Religiões
Comparadas, e Administração Eclesiástica. Após o intervalo regimental para o
lanche, o primeiro secretário leu o relatório do Presidente da Caixa de
Jubilados, Reverendo Jair Ribeiro de Melo, deliberando-se que tal relatório
juntamente com a proposta do Sínodo Ocidental sobre a manutenção dos
jubilados e a sugestão de seguro de vida para pastores enviados através do
Presbitério da Araraquarense, baixe à seguinte comissão: Reverendos Eliseu
Vieira Gonçalves e Lutero Cintra Damião e Presbíteros Floriano Dias Ribeiro e
Carlos René Egg. O Relator da Comissão de Reforma da Constituição e
Ordem, entregou a cada membro do Concílio avulsos do projeto, deliberandose que a matéria seja considerada oportunamente. Por proposta da Comissão
de Exercícios Devocionais foram indicadas para pregar amanhã na Catedral
Evangélica de São Paulo: no culto da manhã , o Reverendo Rubens Cintra
Damião e no culto da noite o Reverendo Gerson Morais; para dirigir a
devocional de segunda feira o Reverendo Moisés Martins de Aguiar. Resolveuse ainda: 1. que sejam reeditadas os seguintes opúsculos de autoria do
Reverendo Eduardo Carlos Pereira: “ A Maçonaria e a Igreja” e “as Origens da
Nossa independência”, 2. que o Supremo Concílio tenha sua próxima reunião
antecipada para o mês de Julho de mil novecentos e sessenta cinco, no ano de
Centenário da Primeira Igreja de São Paulo e que essa reunião seja realizada
nas dependências da mesma Igreja; 3.

que da seguinte determinação do

antigo Sínodo único “ determina que não se publique artigo algum
recomendando candidatos, de propaganda de partidos ou ligados a qualquer
assunto político, mesmo que seja matéria paga” retire-se a expressão “ou
ligados a qualquer assunto político, “registrando-se que o Supremo Concílio
considera de urgência conveniência a promoção de uma campanha de
esclarecimento sobre a posição da Igreja em
sociais. Foi lido o telegrama

face de problemas político-

do Presbítero Francisco Marques Pereira

delegado do Presbitério de Botucatu, justificando sua ausência ao Concílio.
Deliberou-se encerra a sessão antes da hora regimental, o que se deu às
dezenove hora com oração pelo Reverendo Severino Alves de Lima. Eu,
primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. E
eu, José Coelho Ferraz, secretário executivo, a transcrevi e assino. José

Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quinta Sessão
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e três, no
prédio da Faculdade de Teologia, localizado no Jardim Bonfiglioli, na capital de
São Paulo, sob a Presidência do Reverendo João Euclides Pereira e
Secretariada pelos Reverendos Laudelino de Abreu Alvarenga e Antônio
Godoy Sobrinho, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, na quinta sessão de sua terceira reunião ordinária. Á
verificação de “quorum”, feito após os exercícios devocionais dirigidos pelo
Reverendo Francisco Guedelha, quando também usou da palavra o mais
antigo professor da Faculdade, Reverendo Alfredo Borges Teixeira, constatouse a presença dos mesmos da sessão anterior, menos os Reverendos Gerson
Moraes, Oséas Gribeler, Martins de Aguar, Ryoshi Tizuka, Altair Gravestein
Borges de Morais, Joel de Melo Miranda, Rubens Cintra Damião, José Coelho
Ferraz e Jonas Dias Martins e Presbíteros Galiano de Oliveira Pinto, Célio de
Melo Almada, José Rodrigues da Costa Júnior, Saulo Augusto da Silva, Esaú
de Carvalho e Samuel Rodrigues da Costa. Tomaram assento os suplentes,
Reverendo João Bernardes da Silva, do Presbitério de Leste, Reverendo
Wilson Guedelha, do Presbitério de Botucatu, e Presbítero Doutor Ermenegildo
Camargo Dias do Presbitério e São Paulo, por estarem ausentes os
respectivos titulares. Foi adiada a leitura da ata da sessão anterior para que se
pudesse analisa, com mais tempo a matéria a ser apresentada: relatório da
Comissão de Construção do Prédio da Faculdade de Teologia. O relator da
Comissão de Construção, Reverendo Aretino Pereira de Matos, fez a
apresentação do mesmo e à vista da comissão que o examinou, deliberou-se:
1. aprovar a venda da antiga propriedade, a compra de novo terreno e a
construção do prédio; 2. tomar conhecimento de um resumo financeiro com
movimento de entrada de vinte e três milhões, novecentos e trinta e cinco mil,
oitocentos e setenta cruzeiros ( Cr$ 23.935.870,00) e uma despesa de vinte e
três milhões, setenta e um mil, seiscentos e cinqüenta e cinco cruzeiros (Cr$
23.071.655,00) e que o saldo em banco ultrapassando o total de entradas se

explica em face de dívidas a serem cobertos; 3. que os livros de Tesouraria e
os respectivos documentos sejam encaminhados à Mesa Administrativa e que
esta determine o exame dos mesmos; 4. apreciar os esforços da Comissão de
Construção no sentido de procurar, por meio de empréstimos, antecipado a
aplicação das prestações a serem recebidas compensando, em parte,

a

desvalorização monetária; 5. consignar em ata a apreciação pelos trabalhos
prestados à Faculdade de Teologia pelos irmãos Moisés Rodrigues e Isaac
Virgílio Franco, bem como à Primeira Igreja Independente de São Paulo, 6.
designar para inauguração oficial do novo prédio o dia vinte e um de abril do
corrente ano, aniversário da Faculdade. Deliberou-se ainda registrar em ata os
nomes dos componentes da Comissão de Construção, que são os seguintes:
Relator Reverendo Aretino Pereira de Matos, e Reverendo João Euclides
Pereira, Wilson Guedelha, Daily Resende França e José Coelho Ferraz e
Presbíteros Doutor Carlos Fernandes Franco e Manoel Antonio do Nascimento
e Doutor Edmundo Panzoldo e registrar o versículo vinte e três Salmo cento e
dezoito: “Foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos”.
Aprovou-se um voto de profundo pesar pelo falecimento do Presbítero Manoel
Antonio do Nascimento, que por ocasião de sua morte era membro em plena
atividade da Comissão de Construção. Encerrou-se a se sessão às dezesseis
horas e quarenta minutos com o cântico do hino Oficial da Igreja, número
duzentos e cinqüenta e cinco dos Salmos e Hinos, oração dirigida pelo
Reverendo Azor Etz Rodrigues e Benção apostólica pelo senhor presidente.
Eu, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga.
E eu, José Coelho Ferraz, secretário executivo, a transcrevi e assino,
ressalvando uma correção feita por mim na transcrição, na pagina setenta e
seis, linha vinte e cinco. José Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sexta Sessão
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e três, às
oito horas e quarenta e cinco minutos, no salão social da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, na rua Nestor Pestana número
cento e trinta e seis, sob a Presidência dos Reverendos João Euclides Pereira
e Rubens Cintra Damião e Secretariada pelos Reverendos Laudelino de Abreu
Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, na sexta sessão de sua terceira reunião
ordinária. Á verificação de “quorum”, que se deu após os exercícios
devocionais dirigidos pelo Reverendo Moisés Martins de Aguiar, constatou-se a
presença dos mesmos presentes à sessão anterior, mais o Presbítero Ovídio
Andrade Nogueira, do Presbitério d'Oeste, que tomou assento nesta sessão,
tendo justificado sua ausências às sessões anteriores e ainda os que estiveram
ausentes na sessão anterior que também se justificaram, com exceção do
Presbítero Esaú de Carvalho, que permaneceu ausente. Foram lidas e
aprovadas as atas das duas sessões anteriores. Apresentaram-se documentos
que foram encaminhados à Comissão de Papéis e Consultas para receberem
parecer. O Diretor de Betel, Presbítero Carlos René Egg, apresentou seu
relatório que foi aprovado e após o parecer da comissão que examinou,
deliberou-se: 1. que se registre um voto de apreciação e profundo
reconhecimento ao Diretor que é demissionário e que se lhe preste
homenagem merecidíssima, concedendo-lhe o título de Diretor Emérito de
Betel; 2. que se registre voto de apreciação e profundo reconhecimento pelos
relevantes serviços prestados à instituição pela irmã Dona Ilda Pio da Silveira,
que foi Diretora Interna de Betel durante catorze anos e que agora, por motivo
de saúde, se exonera; 3. Que se registre ainda que foi impossível instalar a
seção feminina, embora já esteja reformada o Pavilhão “Othoniel Mota”, para
ela destinado. Foi Aprovado o relatório verbal do representante da Igreja junto
à Confederação Evangélica do Brasil, Reverendo Sebastião Gomes Moreira,
registrando-se voto de apreciação pela atuação do referido representante.

Apresentados pela Comissão de Diplomacia e Recepção, registrou-se

a

presença dos Reverendos Daniel Vieira Ramos, Antonio Corrêa Rangel de
Alvarenga e Josias de Almeida e também do Presbítero Desembargador Áureo
Cerqueira Leite, que é membro da Comissão de Reforma a Constituição e
Ordem. Resolveu-se prorrogar o primeiro período da sessão até que seja
apresentada a matéria referente à Secretaria Executiva. Apresentaram
relatórios, que foram aprovados, referentes a seus respectivos períodos como
Secretário Executivo os Reverendos Aretino Pereira de Matos e Laudelino de
Abreu Alvarenga e foi apresentado o parecer da Comissão que os estudou. Às
onze horas e quarenta e cinco minutos, com oração pelo Reverendo Milton
Santos, foi suspensa a sessão. Às catorze horas, com oração pelo Reverendo
João Monteiro Júnior, foi reaberta a sessão. Resolveu-se que a matéria
referente à Reforma da Constituição e Ordem seja apreciada em reunião
extraordinária do Supremo Concílio, a ser convocada para daqui a um ano. Foi
mantida a mesma Comissão de Reforma da Constituição, sendo substituído o
Reverendo Aretino Pereira de Matos pelo Reverendo Azor Etz Rodrigues,
ficando relator o Reverendo Isaar Carlos de Camargo. Á vista de parecer da
Comissão de Papéis e Consultas, deliberou-se: 1. a) que os projetos de maior
relevância não serão incluídos na ordem do dia do Supremo Concílio sem que
haja, impresso ou mimeografado o avulso contendo o seu texto e justificação
conveniente, b) de posse do avulso, cada membro do Supremo Concílio, se o
quiser, passará às mãos dos membros da Comissão que estiver preparando
parecer sobre a matéria, as emendas que julgar conveniente, c) a Comissão
aceitará ou rejeitará qualquer das emendas, mas o membro do Concílio poderá
pedir destaque da emenda rejeitada, em plenário, d) a matéria será submetida
à aprovação do plenário, ponto por ponto ou no todo, a critério da mesa. Uma
vez aprovada a matéria será dada redação final por comissão designada para
esse fim; 2. criar o arquivo e Museu da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil,

nomeando-se

uma

comissão

estabelecendo sua localização e

para

elaborar

apresentando seu

seu

regulamento,

relatório a

Mesa

Administrativa; 3. Aprovar o relatório do representante, da Igreja junto ao
Centro

Áudio Visual Evangélico, recomendar às Igrejas locais que

incrementem o uso do material áudio visual para evangelização e manter o

mesmo representante da Igreja, Presbítero Benvindo Bastos Neves; 4. quanto
à proposta para que o Diretor de O Estandarte seja um ministro, resolveu-se
que a eleição se processe em plenário, por escrutínio secreto, sem se
condicionar a escolha a um ministro; 5. determinar às seguintes normas para o
órgão oficial: a) cabe à redação: receber e publicar os artigos de colaboradores
que não contrariem a posição doutrinária da Igreja, b) cabe à redação : através
dos editoriais, dos artigos solicitados, orientar a Igreja nos problemas
doutrinários- eclesiásticos, sócio-econômicos e político-filosóficos, tendo
sempre em vista a posição constitucional e doutrinária da Igreja, c) será
observada a lei de Imprensa em vigor no país, d) fica vedado ao órgão oficial
fazer a propaganda político-partidária, podendo dar informes à Igreja da
atuação de seus homens públicos, com às cautelas devidas, e) o fichário e
arquivos do órgão oficial será privativo ao uso da Igreja, 6. renovar a
declaração, feita em mil, novecentos e trinta e seis, de que a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil é contraria a qualquer filosofia política
extremista, particularmente às de origem e tendências materialista e atéias, e a
qualquer idéia de solução violenta para os problemas nacionais; 7. a)
manifestar a repulsa do Supremo Concílio pela atuação do

Setor de

Responsabilidade Social da Igreja, da Confederação Evangélica do Brasil, que
tem

se

afastado

dos

princípios

expressos

pela

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil em sua Declaração de Princípios, b) determinar que os
representantes da Igreja junto à Confederação solicitem da mesma uma
declaração precisa de sua situação em face dos extremismos e que dê
explicação exata das conclusões originais da Conferência do Nordeste e da
atuação de membros do Setor de Responsabilidade Social que comprometem
o bom nome da Confederação e das Igrejas a ela filiadas. O relator da
Comissão de Exame das Atas e Relatório do Sínodo Setentrional informou que
os mesmos não foram apresentados. Foi concedida a palavra ao Presbítero
Doutor Eduardo Pereira Magalhães Gouveia que saudou o Concílio em nome
do Movimento de assistência aos Encarcerados de São Paulo, dando
informações sobre as atividades do mesmo. Resolveu-se manifestar a simpatia
do Concílio por tal movimento e apelar às Igrejas locais que o apóiem como
aos movimentos congêneres, conforme o critério do Conselho de cada Igreja.

Às dezesseis horas suspendeu-se a sessão tendo orado o Reverendo Aretino
Pereira de Matos, sendo a mesma reaberta às dezesseis horas e trinta e cinco
minutos. Registrou-se a presença em plenário, do Doutor Alcides Chagas da
Costa, tendo este e também o Presbítero Desembargador Áureo Cerqueira
Leite saudado o Concílio e agradecido por terem podido participar da Comissão
de Reforma da Constituição e Ordem. Aprovou-se, por unanimidade, o plano
de

transformação

da

Faculdade

de

Teologia

em

Fundação,

sendo

encaminhado à Mesa Administrativa para que delibere a respeito de detalhes e
suas execução. Registrou-se, apresentado pela Comissão de Diplomacia e
Recepção, a presença do Reverendo Jônathas do Vale Moreira, Pastor de
nossa Igreja, que é Diretor Secretário da Rádio Clube de Ribeirão Preto, a
primeira emissora evangélica do Brasil. A matéria referente ao aproveitamento
do provisionado para fazer atos pastorais foi encaminhada à Comissão de
Reforma de Constituição e Ordem a ser considerada no projeto de reforma a
ser estudado em reunião extraordinária do Concílio. Concedeu-se licença para
se retirarem da reunião aos Reverendos Sebastião Gomes Moreira, Severino
Alves de Lima, Doutor Sátila do Amaral Camargo e Presbítero Floriano Dias
Ribeiro. Foi considerado parecer da Comissão que apreciou o relatório, da
Caixa de Jubilados, sendo a matéria devolvida à Comissão para alterações. Às
vinte horas, com oração feita pelo presidente, encerrou-se a sessão. Eu,
primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. E
eu, José Coelho Ferraz, secretário executivo, a transcrevi e assino. José
Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sétima Sessão
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de mil, novecentos e sessenta e três,
às oito horas e quarenta minutos, reuniu-se em, no salão social da Primeira
Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, na Rua Nestor Pestana
número cento e trinta e seis, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil sob a Presidência do Reverendo João Euclides
Pereira e Secretariada pelos Reverendos Laudelino de Abreu Alvarenga e
Antônio Godoy Sobrinho, na sétima sessão de sua terceira reunião ordinária. Á
verificação de “quorum”, que se deu após os exercícios devocionais dirigidos
pelo Reverendo Lutero Cintra Damião, constou-se à presença dos mesmos
membros da sessão anterior, menos os Reverendos Sebastião Gomes Moreira,
Severino Alves de Lima, Sátila Amaral Camargo e Guaraciaba Araújo e
Presbíteros Floriano Dias Ribeiro e Luiz Inácio Alves. Foi aprovada a ata da
sessão anterior. O relator da comissão designada para exame das atas e
relatório do Sínodo Meridional informou que a mesma não funcionou por falta
de material que não foi apresentado. O Reverendo Jonan Cruz saudou o
Concílio em nome dos Presbitérios do Norte e Nordeste e manifestou de maior
aproximação entre o norte e o sul da Igreja. Deliberou-se que sejam
reimpressas as normas para elaboração de atas e que se publique após esta
reunião o anuário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, contendo no
primeiro número todas as decisões do Supremo Concílio, dados estatísticos,
endereços dos pastores e tudo o que for de interesse, sendo enviado a todos
os ministros oficiais da Igreja. Deliberou-se que se organize um modelo de
protocolo para tramitação de papéis e documentos apresentados em plenário,
modelo este que sirva de padrão para os Concílios inferiores. Apresentou seu
relatório, que foi aprovado, o Reverendo Oséas Gribeler, relator da Comissão
de Estatística, notando-se que os dados são imperfeitos por falta de
informações, desde que só o Sínodo Oriental apresentou relatório completo.
Resolveu-se que seja nomeado um Secretário Auxiliar de Estatística.
Registrou-se em ata um voto de apreciação aos seguintes Ministros que neste

triênio passado publicaram as seguintes obras que dignificam a Igreja:
Reverendo

Epaminondas

Melo

Amaral:

“Protestantismo

e

Reforma”;

Reverendo Jorge Bertolaso Stela: “As descobertas dos Papiros do Mar Morto”;
Reverendo Sátila do Amaral Camargo: “ Os milagres de Jesus e Sua Função
pedagógica”; Reverendo João Bernardes da Silva: “ O Sofrimento do Cristão”;
Reverendo Tércio de Moraes Pereira: “A Reforma Protestante do Século XVI”;
e Reverendo Alfredo Borges Teixeira, que traduziu a obra “A Virgem Maria” do
autor italiano Giovanni Mieggi e Moisés Martins de Aguiar, que traduziu “Jesus
e seus Povo” e “Começando por Jerusalém”. Deliberou-se criar uma comissão
especial que se encarregue de estudar o assunto referente à política nacional
de salário do ministério, tendo em vista a próxima reunião extraordinária do
Supremo Concílio em que tal matéria deverá ser considerada. Apresentou seu
relatório, que foi aprovado o Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves, relator da
Comissão que examinou o relatório do Presidente da Caixa dos Jubilados,
deliberando-se: 1. que todos os ministros ainda não filiados, filiem-se aos
institutos de sua preferência, conforme resolução anterior; 2. que os pastores
impossibilitados de se inscrever por motivo de idade ficam sob a
responsabilidade do Supremo Concílio, conforme resolução anterior. Às onze
horas e trinta minutos, com oração feita pelo Reverendo Abival Pires da
Silveira, suspendeu-se a sessão que foi reaberta às catorze horas. Levantada a
matéria da Caixa de Jubilados, resolveu-se ainda:

3. que os jubilados

recebam, na atual situação, honorários de vinte e cinco mil cruzeiros ( Cr$
25.000,00) mensais, e as viúvas de ministros quinze mil cruzeiros (Cr$
15.000,00) mensais; 4. que sejam este honorários, reajustados em cada ano,
na medida das necessidades e possibilidades; 5. que se extinga o Montepio
Ministerial e o saldo da Previdência seja recolhido à Tesouraria do Supremo
Concílio; 6. que a Tesouraria do Supremo Concílio pague diretamente os
jubilados e viúvas, abrindo um título de “ Caixa de Jubilados”; 7. que as
doações e ofertas sejam contabilizadas nesse título, respeitando-se o desejo
dos doadores. Resolveu-se que o Supremo Concílio delegue poderes à Mesa
Administrativa para eleger os membros da Diretoria da Fundação da Faculdade
de Teologia Presbiteriana Independente. Registrou-se em ata os votos
contrários do Reverendo Agenor Cunha Guedes e do Presbítero Valdir de

Souza a esta última resolução. Deliberou-se que a Diretoria do Seminário se
encarregue de contratar professores, para a continuidade dos trabalhos, até
que a Diretoria da Fundação assuma a direção da Faculdade. Resolveu-se que
a Mesa Administrativa fique encarregada de verificar a possibilidade de verbas
de auxílio aos Presbitérios do Norte e Nordeste, para fins de manutenção de
alunos e viagem de pastores. Resolveu-se que a Comissão de Construção da
Faculdade de Teologia, até que o atual prédio esteja terminado, continue em
atividade. Registra-se a gratidão do Concílio a todas as atividades leigas da
Igreja pelos excelentes trabalhos que vem realizando através de suas
Confederação, Federações e Sociedades. Às dezesseis horas e cinco minutos,
com oração feita pelo Presbítero Samuel Rodrigues da Costa, foi suspensa a
sessão. Reabertos os trabalhos às dezesseis horas e trinta e cinco minutos,
deliberou-se registrar voto de júbilo por estar o Reverendo Jorge Bertolaso
Stela completando na data de hoje trinta anos de atividades na Primeira Igreja
de São Paulo, da qual é Pastor Emérito, tendo o Concílio manifestado sua
gratidão a Deus com oração dirigida pelo Reverendo Rubens Cintra Damião.
Concedida a palavra ao Reverendo Jorge Bertolaso Stela, o mesmo agradeceu
a manifestação do Concílio. Concedida a palavra ao Reverendo Jônathas do
Valle Moreira, o mesmo saudou o Concílio e deu informações sobre a Rádio
Clube de Ribeirão Preto. Registrou-se um voto de satisfação por ter a
Associação Cultural Cristã adquirido a referida rádio, onde então trabalhando
dois ministros de nossa Igreja e nomeou-se o senhor presidente para
representar o Concílio no culto de consagração da rádio a se dar no próximo
domingo, dia três de fevereiro. Foram extintas as comissões de Assistência
ao Homem Rural e de Ação Social. Foi reeleita a mesma Diretoria da
Faculdade de Teologia, sendo substituído, por motivo de saúde, no cargo de
secretário, o Reverendo Adílio Gomes pelo Reverendo Josué Cintra Damião,
até que a Fundação assuma a direção da mesma. Foram eleitos os seguintes
elementos para comporem a Junta de Missões: Reverendos Azor Etz
Rodrigues, Elizeu Vieira Gonçalves e Laudelino de Abreu Alvarenga e
Presbíteros

José

representantes

Simionato

junto à

e

Doutor

José

Carneiro.

Foram

eleitos

Confederação Evangélica do Brasil os seguintes

ministros: Reverendos Daily Resende França, José Coelho Ferraz e Sebastião

Gomes Moreira, sendo seus respectivos suplentes os Reverendos Rubens
Cintra Damião, Francisco Guedelha e Lutero Cintra Damião, e para
participarem dos departamentos da mesma Confederação os seguintes
membros: Departamento de Atividades Religiosas e Educativas – Reverendo
Synthios de Brito; Departamento de Estudos – Reverendo Sebastião Gomes
Moreira; Departamento de Ação Social – Reverendo Wildeberg Magno;
Departamento da Juventude – Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga;
Departamento de Literatura – Reverendo Rubens Cintra Damião; e
Departamento de Imigração e Colonização – Reverendo Severino Alves de
Lima. Resolveu-se que o cargo

de Secretário Executivo seja provido pela

Mesa Administrativa. Antes de se proceder a eleição do Diretor e Redator de O
Estandarte, concedeu-se a palavra ao Reverendo Sérgio Paulo Fredi, após o
que se procedeu a eleição, sendo escolhido Diretor o Reverendo José Coelho
Ferraz, Redator Responsável o Reverendo Sérgio Paulo Fredi e redator o
Reverendo Isaar Carlos de Camargo, Deliberou-se determinar que: 1. O Diretor
de O Estandarte tenha as funções de supervisionar e orientador da equipe,
recebendo unicamente uma verba de representação; 2. O Redator responsável
tenha as funções inerentes ao cargo de com remuneração correspondente ao
mesmo. Foi escolhido representante junto ao Instituto José Manuel da
Conceição o Reverendo João Euclides Pereira. Foi nomeada a seguinte
comissão para estudar a filiação da Igreja ao Concílio Mundial de Igrejas:
Reverendos Antonio Godoy Sobrinho, Azor Etz Rodrigues, Evaldo Alves, Seth
Ferraz e Gerson Morais. Foi nomeada a seguinte Comissão para estudar a
política nacional de salário do ministério e para estudar também a possibilidade
do Fundo Nacional Imobiliário da Igreja: Reverendos Milton Santos, Elizeu
Vieira Gonçalves e Daily Resende França e Presbítero Hermenegildo de
Camargo Dias e Josué Pacheco de Lima. Foi eleito Secretário Auxiliar de
estatísticas o Reverendo Oséas Gribeler, Deliberou-se determinar aos
Presbitérios que não aprovem os relatórios pastorais que não apresentem a
respectiva folha de estatísticas. Foi escolhida a seguinte comissão para estudar
a criação do arquivo e museu da Igreja: Presbíteros José Pacheco de Lima e
Benjamim Themudo Lessa e Reverendos Lutero Cintra Damião e Jonan Cruz.
Foi nomeada a seguinte comissão de Brasília: Presbítero Carlos René Egg,

Reverendos Jair Ribeiro de Melo e José Coelho Ferraz, Presbítero Benjamim
Themudo Lessa e o próprio secretário executivo a ser escolhido pela Mesa.
Foram indicados os seguintes representantes junto ao Conselho Presbiteriano
Unido: Reverendos Daily Resende França, Seth Ferraz, João Bernardes da
Costa Junior e Hermenegildo de Camargo Dias. Deliberou-se que a Comissão
de União Presbiteriana passe a se chamar Comissão de Atividades
Ecumênicas e que seja composta pelos Reverendos Paulo Cintra Damião,
Isaar Carlos de Camargo e Tércio Moraes Pereira e Presbíteros Célio de Melo
Almada e Josué Pacheco de Lima. Foi escolhida a seguinte comissão para
participar dos estudos para reforma do Instituto José Manuel da Conceição:
Reverendos Paulo Cintra Damião, Daily Resende França e João Bernardes da
Silva. Foi eleito representante da Igreja junto à Aliança Mundial Presbiteriana o
Reverendo Rubens Cintra Damião. Nomeou-se a seguinte comissão para
instalação do Sínodo Central: Reverendos Azor Etz Rodrigues, Francisco
Guedelha e Atílio Fernandes e Presbíteros Alfredo Marques do Vale, Nóbile Di
Piero e Saulo Augusto da Silva. Durante a sessão tomaram assento os
Reverendos João Daniel Migliorini, Suplente do Presbitério de Maringá e Isaar
Carlos de Camargo, suplente do Presbitério de São Paulo, pela ausência dos
respectivos titulares. Às vinte horas e trinta e cinco minutos encerrou-se a
sessão com oração pelo Reverendo Eliseu Vieira Gonçalves. Eu, primeiro
secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu,
secretário executivo, a transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Oitava Sessão
As vinte e duas horas e dez minutos do dia vinte e nove e janeiro de mil,
novecentos e sessenta e três, no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, na Rua Nestor Pestana número cento e trinta e
seis, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, na nova sessão de sua terceira reunião ordinário, sob a Presidência do
Reverendo João Euclides Pereira, Secretariada pelos Reverendos Laudelino
de Abreu Alvarenga e Antonio Godoy Sobrinho. Á verificação do “quorum”, feita
após oração pelo Presbítero Carlos René Egg, constou-se a presença dos
mesmos membros da sessão anterior. Registrou-se em ata voto de profundo
pesar pelo falecimento dos seguintes irmãos: Reverendo Doutor Tomaz
Pinheiro Guimarães, que foi membro da Igreja Presbiteriana Independente e
Reverendos Zacarias Bravo e Coriolano Assumpção, da Igreja Presbiteriana, e
Presbíteros de nossa Igreja, Laurindo Roque de Camargo, da quinta Igreja de
São Paulo, Domingos Caleme, da Igreja de Mirandópolis; José Rodrigues de
Paula, da Igreja de Retiro, Professor Daniel Pontes Verano, da Igreja de
Sorocaba; Juvenal Garcia Nivo, da Igreja de Mogi-Mirim; José Benedito Alves,
da Igreja de Mogi-Mirim; Doutor Guilherme Cordeiro Junior, da Primeira Igreja
de Curitiba; Alfredo de Azevedo Marques, da Igreja de Campinas; Benedito
Alves, da Igreja de Santo André e Antônio de Almeida Prado, da Igreja de Porto
Feliz; tendo orado agradecendo a Deus por essas vidas o Reverendo Luthero
Cintra Damião. Foi substituído, a pedido do interessado e por motivo de saúde,
o Reverendo Azor Etz Rodrigues pelo Reverendo Tércio Moraes Pereira na
Junta de Missões, da qual este será o Presidente. Deliberou-se dar os passos
necessários para o encerramento da Reunião do Concílio. Resolveu-se que a
Mesa do Concílio baixe uma pastoral à Igreja. Registrou-se voto de gratidão à
Primeira Igreja e às Sociedades de Senhoras das Igrejas; Primeira de São
Paulo, Ipiranga, Água Rasa, Terceira e Quarta de São Paulo pela hospedagem
e lanche oferecidos ao Concílio. O pastor da Primeira Igreja, Reverendo Daily
Resende França, Manifestou que as instalações da Igreja estão sempre à

disposição do Supremo Concílio. Resolveu-se que o local e a data da reunião
extraordinária sejam marcados pelo Presidente, bem como o dia da reunião
ordinária de mil novecentos e sessenta e cinco. Escolheu-se o seguinte moto
para o triênio: Salmo cento e dezoito, versículo vinte e três - “Foi o Senhor que
fez isto e é coisas maravilhosa aos nossos olhos.” Às vinte e duas horas e
cinqüenta minutos, após a leitura e aprovação desta ata, cântico do hino
duzentos e cinqüenta e cinco dos salmos e hinos, oração dominical em
conjunto, e benção pelo Presidente Reverendo João Euclides Pereira,
encerrou-se a terceira reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino
esta ata, Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu, secretário executivo, a transcrevi e
assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão Especial
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de mil novecentos e sessenta e três,
no salão social da Igreja da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São
Paulo, na rua Nestor Pestana, número cento e trinta e seis, na capital de São
Paulo, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, em sessão especial de sua terceira reunião ordinária funcionando,
também, como Assembléia Geral de Betel, nos termos do artigo quinto e
parágrafo único dos Estatutos de Betel – Lar da Igreja, tendo os trabalhos sido
presididos pelo Reverendo João Euclides Pereira e secretariados pelo
Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga, registrando-se a presença
de vinte seis ministros e doze presbíteros, conforme

registro no livro de

presença. Verificado o “quorum”, iniciaram-se os trabalhos, às vinte horas e
quarenta e cinco minutos, com uma oração pelo presidente. Foi lida e aprovada
a ata da sessão anterior. Funcionando como Assembléia Geral de Betel,
passou o Supremo Concílio à eleição do Conselho Administrativa de Betel,
que, por votação unânime, ficou assim constituído: Reverendo Onésimo
Augusto Pereira, Reverendo Gerson Morais, Professor Hélio Teixeira Calado,
Presbítero Eládio Pereira dos Reis, Doutor Antonio Bueno Cruz, Professora
Graziela de Carvalho, Professora Gláucia de Campos, Presbítero Alfredo de
Barros Rangel, Tenente Egydio Cubas e Nelson Figueiras, tendo, logo a seguir,
todos os eleitos sidos declarados empossados como membro do Conselho
Administrativo de Betel. A seguir, por unanimidade, foi reeleito tesoureiro Geral
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil o Reverendo Roldão Trindade
de Ávila, determinando-se que seus trabalhos sejam remunerados com a
metade do que a Mesa Administrativa fixar para o Secretário Executivo de
tempo integral. Elegeu-se para presidente da Mesa Administrativa, para os fins
do artigo quinze dos Estatutos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
o Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião; para Vice-presidente, O
Reverendo Daily Resende França; e para Secretário, o Reverendo Doutor

Laudelino de Abreu Alvarenga. Os demais integrantes da Mesa Administrativa
serão os representantes designados pelos diversos Presbitérios de que se
constitui a Igreja. Reafirmado decisão anterior, o Supremo Concílio deliberou
transformar a Faculdade de Teologia em Fundação, com o nome de Fundação
Faculdade

de

Teologia

Presbiteriana

Independente,

ficando

a

Mesa

Administrativa encarregada de estudar todos os detalhes necessários e de
executar o plano elaborado pela Congregação da Faculdade, e já aprovado por
este Concílio, para o que poderá , inclusive, fazer a doação, no todo ou em
parte, em favor da mencionada Fundação, do que se localiza o Seminário, no
Jardim Bonfiglioli, na capital de São Paulo, sub-distrito do Butantã, para
constituir o patrimônio inicial da mesma Fundação. Ficou ainda a Mesa
Administrativa, por legação de poderes especiais deste Supremo Concílio,
encarregada de eleger a Diretoria da Fundação Faculdade de Teologia
Presbiteriana Independente. Para a execução de plano aprovado, como para
qualquer outro ato que se torne necessário, deverá assinar em nome da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, o Presidente da Mesa Administrativa,
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, ou, no seu impedimento, seu
substituto legal, Reverendo Daily Resende França, ou ainda, no impedimento
deste o seu eventual substituto, na qualidade representante legal da
corporação, nos termos do artigo quinze de seus Estatutos, ao qual se confere
plenos poderes para outorgar escrituras de doação que forem votadas pela
Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, podendo
ainda outorgar ou receber quaisquer escrituras em nome da Igreja, assinar e
promover o que for preciso perante as repartições públicas federias, estaduais
e municipais, estipular preços; condições e cláusulas; descrever e confrontar
imóveis; receber e dar quitação; transigir; concordar ou impugnar; transmitir
posse, domínio, direitos e ações; obrigar à evicção; fazer as transações
autorizadas pela Mesa Administrativa, boas firmes e validas; autorizar registros
e averbações: podendo ainda realizar todos e quaisquer atos que se tornem
necessários para a plena e cabal representação

da Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil. Fica, finalmente, a Mesa Administrativa autorizar a, se
julgar conveniente, adquirir, na capital de São Paulo, um imóvel destinado ao
escritório central da Igreja. Não havendo mais nada para tratar, lida e aprovada

esta ata, encerrou-se a sessão, as vinte e duas horas, com oração pelo
Presbítero Deputado Carlos René Egg. Do que, para constar, eu, primeiro
secretário, lavrei e assino esta ata juntamente com o presidente. São Paulo,
vinte nove de janeiro de mil novecentos e sessenta e três. Laudelino de Abreu
Alvarenga, primeiro Secretário, João Euclides Pereira, presidente. Eu,
secretário executivo, a transcrevi, e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Sessão de Abertura
Às vinte horas e cinco minutos do dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e
sessenta e quatro, reuniu-se no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, na rua Nestor Pestana número cento e trinta e
seis na cidade de São Paulo, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, em sua segunda reunião extraordinária, com a
finalidade de reformar a Constituição e Ordem e também deliberar sobre a
mudança do nome da Fundação Faculdade de Teologia Presbiteriana
Independente, conforme convocação regular feita pelo Presidente e publicada
no “Estandarte”, órgão oficial da Igreja. A reunião foi Presidida pelos
Reverendos João Euclides Pereira, Presidente e Doutor Rubens Cintra
Damião, Vice-Presidente, e Secretariada pelos Reverendos Doutor Laudelino
de Abreu Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho. Feita a verificação de
“quorum”, anotou-se a presença de representantes de treze Presbitérios, ou
seja: Presbitério de Assis – Reverendo Abival Pires da Silveira e Presbítero
Martino Gevanoni; Presbitério de Botucatu – Reverendos Doutor Francisco
Guedelha e Alcides Corrêa de Moraes e, como suplente o Reverendo Wilson
Guedelha; Presbitério de Londrina – Reverendos Jonas Dias Martins e
Agenor da Cunha Guedes e Presbíteros Floriano Dias Ribeiro e Waldir de
Souza; Presbitério Paraná – Santa Catarina – Reverendo Altair Gravenstein
Borges de Moraes e Presbítero João Teixeira da Rosa; Presbitério da Alta
Paulista – Reverendo Lauresto Rufino e Presbítero José Calemes; Presbitério
da Araraquarense – Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião e Doutor
Laudelino de Abreu Alvarenga e Presbítero Joel Machado Silva; Presbitério
Brasil Central – Reverendos Ryoshi Tizuka e Silas Silveira, Presbitério do
Oeste – Reverendos Luthero Cintra Damião e Doutor José Coelho Ferraz e
Presbítero Ovídio Andrade Nogueira; Presbitério de Leste – Reverendos
Tércio Moraes Pereira e Doutor Sete Ferraz e Presbíteros Galiano Oliveira
Pinto e Josué Pacheco de Lima e, como suplente, o Reverendo Doutor João

Bernardes da Silva; Presbitério de São Paulo – Reverendos João Euclides
Pereira, Daily Resende França e Elizeu Vieira Gonçalves e Presbíteros José
Rodrigues da Costa Junior e Doutor Hermenegildo de Camargo Dias;
Presbitério Sul de São Paulo – Reverendos Gerson Moraes e Oséas Gribeler
e Presbíteros José Ramos; Presbitério do Nordeste – Reverendos João
Monteiro Junior e Moacir Gonçalves Viana. Não se fizeram representar os
Presbitérios do Norte e do Rio de Janeiro. Havendo “quorum” o presidente
declarou abertos os trabalhos e dirigiu uma oração a Deus. Passou-se ao culto
de Abertura dirigido pelo Vice Presidente, e que constou de: cântico do hino
vinte e três dos Salmos e Hinos; leitura da Palavra de Deus feita pelo
presidente, no livro de Josué, nos três últimos versículos do capítulo cinco e os
vinte e um primeiro versículos do capítulo seis e ainda na carta de Efésios,
capítulo seis, versículos dez a vinte; oração pelo vice-presidente; mensagem
apresentada pelo presidente, sob o tema: “A Fortaleza do Crente”, baseada no
versículo treze do capítulo seis da carta aos Efésios; oração pelo Reverendo
Tércio Moraes Pereira; cântico do hino cento e trinta e quatro dos Salmos e
Hinos; e benção apostólica, pelo presidente. Feita a segunda verificação de
presença, responderam os mesmo membros presentes à primeira. Aprovou-se
o seguinte horário parta os trabalhos do Concílio – das oito horas e trinta
minutos, às doze horas, reservada a primeira meia hora para exercícios
devocionais, e das catorze horas à décima hora e trinta minutos, com intervalo
para lanche. Foi nomeada a comissão de Exercícios Devocionais, composta do
Reverendo Daily Resende França e do Presbítero José Rodrigues da Costa
Junior. Encerrou-se a sessão de abertura, às dez horas e onze minutos. Eu,
secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino Abreu Alvarenga. Eu, secretário
executivo, a transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Segunda Sessão
Às dez horas e doze minutos do dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e
sessenta e quatro no mesmo local da abertura, reuniu-se o Supremo Concilio
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na segunda sessão da segunda
reunião extraordinária, sob a Presidência dos Reverendos João Euclides
Pereira e Doutor Rubens Cintra Damião e Secretariada pelos Reverendos
Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho. Á verificação
de

presença

constatou-se

a

presença

dos

mesmos

membros

que

compareceram a sessão de abertura. A sessão foi aberta com oração pelo
Presbítero Galiano de Oliveira Pinto. Foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. Resolveu-se tratar da mudança do nome da Fundação Faculdade de
Teologia Presbiteriana Independente. Foi concedida a palavra ao Reverendo
Doutor Isaar Carlos de Camargo, que é secretário executivo da referida
Fundação. Foi aprovada a mudança do nome da Fundação para “Fundação
Eduardo Carlos Pereira”. Registra-se em ata o voto contrário a esta alteração,
dos Reverendos Agenor da Cunha Guedes e Laudelino de Abreu Alvarenga e
Presbíteros Floriano Dias Ribeiro, Waldir Alves de Sousa e Joel Machado Silva.
Foi recebido como membro visitante o Reverendo Ivan Spíndola de Ávila,
secretário regional, em São Paulo, da Sociedade Bíblica do Brasil, que em
nome dessa organização saudou o Concílio. Suspendeu-se a sessão às onze e
trinta, tendo sido distribuídas cópias mimeografadas do projeto da nova
Constituição, deliberando-se que o período da tarde tenha inicio às treze e
trinta. Às treze horas e trinta minutos foram reabertos os trabalho, orando o
Reverendo João Monteiro Junior, em favor do progenitor do Presbítero Waldir
Alves de Sousa que foi acidentado no dia de hoje. Passou-se à discussão do
projeto da Constituição. Registrou-se que o Reverendo Isaar Carlos Camargo é
suplente do Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves, do Presbitério de São Paulo
que teve licença para ausentar-se da sessão. Registrou-se a presença do
Reverendo Adolfo Machado Corrêa. Foi indicado pela Comissão de Exercícios

Devocionais, para dirigir a devocional de amanhã, o Reverendo Jonas Dias
Martins. A sessão que havia sido suspensa às dezesseis horas e trinta minutos
para o lanche e reaberta às dezessete horas, encerrou-se às dezenove horas e
vinte minutos, com oração feita pelo Reverendo Daily Resende de França. Eu,
secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu,
secretário executivo, a transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Terceira Sessão

Às oito horas e trinta minutos do dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e
sessenta e quatro, após os exercícios devocionais, no mesmo local da
abertura, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, na terceira sessão da segunda reunião extraordinária, sob

a

Presidência do Reverendo João Euclides Pereira e Secretariada pelos
Reverendos Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga e Antônio Godoy Sobrinho.
Á verificação de presença, constatou-se a presença dos mesmos que
compareceram à sessão anterior. Passou-se a discussão do Projeto da
Constituição e Ordem da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
discussão esta iniciada na sessão anterior. Às doze horas foram suspensos os
trabalhos para o almoço, sendo reabertos às catorze horas no mesmo lugar e
com as mesmas presenças. Continuou o Concílio na discussão do projeto da
Constituição. Terminada esta discussão foi o projeto aprovado para ser enviado
aos Presbitérios para opinarem sobre o mesmo até o dia oito de julho próximo,
quando deverá reunir-se novamente em sessão extraordinária o Supremo
Concílio para sua aprovação final. Nada mais havendo para esta reunião, com
o cântico do hino duzentos e cinqüenta e cinco e oração e benção pelo
Presidente, encerrou-se os trabalhos desta sessão e segunda reunião
extraordinária, exatamente às dezenove horas e dez minutos. Eu, secretário,
lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu, secretário
executivo a transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Primeira Sessão
Aos oito dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e quatro, às
catorze horas e vinte minutos, no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, na rua Nestor Pestana número cento e trinta e
seis, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, em sua terceira reunião extraordinária, com a finalidade de aprovar a
Reforma da Constituição e Ordem da Igreja, conforme convocação regular,
sob a presidência do Reverendo Professor João Euclides Pereira, Presidente
e do Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, Vice-Presidente, e
funcionando na Secretaria o Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga.
Na primeira verificação de “quorum” constatou-se a presença dos seguintes
representantes presbiteriais: Presbítero Sebastião Garcia de Matos, do
Presbitério da Alta Paulista, Reverendos Doutor Rubens Cintra Damião e
Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga e Presbítero Joel Machado Silva, do
Presbitério da Araraquarense; Reverendo Luthero Cintra Damião e
Presbíteros Ovídio de Andrade Nogueira, do Presbitério D'Oeste; Riysoshi
Tizuka e Reverendo Silas Silveira, do Presbitério Brasil Central; Reverendos
Doutor Francisco Guedelha e Professor Antônio Corrêa Rangel de Alvarenga,
do Presbitério de Botucatu; Reverendos Azor Etz Rodrigues e Josias Martins
de Almeida, do Presbitério de Assis; Reverendos Jonas Dias Martins e
Agenor da Cunha Guedes e Presbítero Floriano Dias Ribeiro do Presbitério
de Londrina: Reverendo Guaraciaba Araújo, do Presbitério de Maringá;
Reverendos Gerson Morais e Oséas Gribeler e Presbíteros José Ramos e
Carlos René Egg, do Presbitério Sul de São Paulo; Reverendos João
Euclides Pereira, Daily Resende França e Eliseu Vieira Gonçalves e
Presbíteros José Rodrigues da Costa Júnior e José Simionato, do Presbitério
de São Paulo; Reverendos Doutor Seth Ferraz, Milton Santos e Tércio Morais
Pereira e Presbíteros Josué Pacheco de Lima, Galiano Oliveira Pinto e Luis
Inácio Alves, do Presbitério de Leste; Reverendo Doutor Sátila Amaral

Camargo e Reverendo Altair Gravestein Borges de Morais e Presbítero João
Teixeira da Rosa, do Presbitério Paraná – Santa Catarina; Reverendo
Sebastião Gomes Moreira, do Presbitério do Rio de Janeiro. Deixaram de se
representar os Presbitérios do Norte e do Nordeste. Compareceram ainda
os Reverendos Doutor Paulo Cintra Damião, suplente do Presbitério de
Araraquarense, Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo e Presbítero
Hermenegildo de Camargo Dias, suplentes do Presbitério de São Paulo.
Declarados abertos os trabalhos, passou-se ao culto público, dirigido pelo vicepresidente, e que constou do seguinte: oração pelo presidente, cântico do hino
vinte e três dos Salmos e Hinos; leitura da Palavra de Deus na primeira Carta
de São Paulo aos Coríntios, capítulo primeiro, versículos décimo a décimo
oitavo; apresentação da Mensagem, pelo presidente, baseada no versículo
quarenta do capítulo catorze da mesma epístola, sob o tema: “Ordem e
Disciplina”; oração pelo Reverendo Doutor Seth Ferraz, cântico do Coro
Terceiro do hino seiscentos e oito dos Salmos e Hinos e benção apostólico
pelo presidente. Feita nova verificação de presença constatou-se a presença
dos mesmos membros que responderam a primeira chamada. Foi lido convite
para a inauguração do templo de Jataí, no Estado de Goiás, a realizar-se no
dia vinte e seis deste mês, sendo pregador o Reverendo João Euclides Pereira.
Registrou-se a presença do Reverendo Xel de Santana Graça, presidente do
Presbitério de Botucatu, que deverá seguir proximamente para os Estados
Unidos, em viagem de estudos. Prestou-se homenagem ao Reverendo Doutor
Seth Ferraz, que foi jubilado em cerimônia realizada no domingo passado, dia
cinco de julho, tendo falado os Reverendos Azor Etz Rodrigues, João Euclides
Pereira e Daily Resende França, que realçaram as qualidades do
homenageado e lembraram os relevantes serviços que prestou à Igreja e a
este Concílio, do qual foi o primeiro presidente. Após agradecimento do
homenageado, orou em seu favor o presidente e deliberou-se que conste em
ata que esta homenagem é extensiva à esposa do Doutor Seth Ferraz, dona
Gertrudes Ermel Ferraz. Apresentaram relatório de suas resoluções sobre a
Reforma da Constituição e Ordem, os seguintes Presbitérios: São Paulo,
Assis, Alta Paulista, Brasil Central, Londrina, Nordeste, Oeste, Paraná – Santa
Catarina, Botucatu, Araraquarense, Leste e Sul de São Paulo, deixando de

apresentar os Presbitérios do Rio de Janeiro, Norte e Maringá. Foi Nomeada
a Comissão de exercícios devocionais, composta do Reverendo Daily Resende
França e do Presbítero José Rodrigues da Costa Junior, que indicou para dirigir
os exercícios devocionais de amanhã o Reverendo Antônio Corrêa Rangel de
Alvarenga. Aprovou-se o seguinte horário para os trabalhos: das oito horas às
onze horas e trinta minutos, reservada a primeira meia hora para exercícios
devocionais, e das catorze horas às dezenove horas, com pequeno intervalo
para lanche. Foi concedida a palavra ao Reverendo Xel de Santana Graça que
saudou o Concílio e apresentou suas despedidas. Passou-se à apreciação das
sugestões apresentadas pelos Presbitérios quanto à Reforma da Constituição
registrando-se em ata o voto contrário do Reverendo Azor Etz Rodrigues,
representante do Presbitério de Assis, quanto à inclusão do artigo vinte que
tem a seguinte redação: “São inscritos em rol especial os membros
comungantes cujo paradeiro for ignorado por mais de um ano”. Após
prorrogação dos trabalhos foi encerrada a sessão com oração feita pelo
Reverendo Sebastião Gomes Moreira, às dezenove horas e vinte minutos. Eu,
secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. Eu,
secretário executivo, mandei transcrever, conferi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Segunda Sessão
Aos nove dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e quatro, às oito
horas, no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São
Paulo, na rua Nestor Pestana número cento e trinta e seis, sob a Presidência
dos Reverendos João Euclides Pereira e Rubens Cintra Damião e funcionando
na Secretaria o Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, reuniu-se o
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na segunda
sessão de sua terceira reunião extraordinária. Após a parte devocional dirigida
pelo Reverendo Antonio Corrêa Rangel de Alvarenga, foi feita a verificação de
“quorum”, tendo respondido a chamada os mesmos membros presentes à
sessão anterior. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pelo Reverendo
Guaraciaba Araújo foi apresentado o relatório das deliberações do Presbitério
de Maringá sobre a reforma da Constituição. Prosseguiram os debates sobre o
projeto da nova Constituição, tendo sido, no transcorrer dos trabalhos,
concedida licença ao Reverendo Antonio Corrêa Rangel de Alvarenga para se
retirar da presente reunião, sendo que este ministro orou por ocasião da
suspensão dos trabalhos às onze horas e quarenta e cinco minutos. Reabertos
os trabalhos às catorze horas foram suspensos para o lanche às dezesseis
horas e trinta minutos, quando orou o Reverendo Daily

Resende França.

Reabertos os trabalhos às dezessete horas e vinte minutos, tendo sido
aprovado artigo por artigo da nova Constituição, foi a mesma aprovada em seu
conjunto, ficando com a seguinte redação: Título I - Da Igreja - Capítulo I Disposições Preliminares - Art. 1º – A Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil é um ramo da Igreja de Cristo que se governa, sustenta e propaga por si
mesmo. Art. 2º – A Igreja adota a forma presbiteriana de governo tendo como
regra única e infalível de fé e prática as Santas Escrituras do Antigo e Novo
Testamento e, como sistema doutrinário, a Confissão de Westminster e os
Catecismo Maior e Breve e rege-se por esta Constituição. Art. 3º – A Igreja tem
por fim o Culto a Deus, o aperfeiçoamento da vida cristã e a promoção do

Reino de Deus entre os homens. Art. 4º – A Igreja reconhece como ramos
legítimo da Igreja de Cristo todas as corporações que mantêm em sua
integridade a Palavra de Deus, os sacramentos e o padrão moral da vida cristã.
Art. 5º – A Igreja tem como princípio distinto o reconhecimento da
incompatibilidade entre a profissão evangélica e a maçônica. Capítulo II - Da
Comunhão Presbiteriana - Art. 6º

- A comunhão presbiteriana é uma

federação de igrejas locais. Art. 7º - Segundo a forma presbiteriana de governo
a autoridade com que Cristo investiu a sua Igreja pertence ao todo: aos que
governam e os que são governados. Art. 8º – A autoridade eclesiástica é
inteiramente espiritual e pode ser de ordem e de jurisdição. § 1º – Autoridade
de ordem é a exercida pelos oficiais, individual e administrativa mente no
ensino, celebração de ofícios religiosos, cura de almas e beneficência. § 2º –
Autoridade de jurisdição é a exercida por oficiais coletivamente em concílios,
nas esferas administrativas, legislativas, disciplinares e liturgia. Capítulo III Das Igrejas Locais - Art. 9º – Uma Igreja local é constituída de cristãos
professos juntamente com seus filhos, formalmente organizados para os fins
definidos no artigo 3º. § 1º - Um grupo de membros de Igreja local, que se
reúne regularmente fora da sede, mas sob a autoridade do Conselho constitui
uma Congregação. § 2º – Em casos excepcionais, os Presbitérios ou Junta de
Missões poderão organizar e manter congregações, diretamente sob sua
jurisdição, em lugares desprovidos de igrejas organizadas. Art. 10 – Uma Igreja
local tem como oficiais o Pastor, os Presbíteros – regentes e os Diáconos, mas
a autoridade de jurisdição reside no Conselho. Art. 11 – A assembléia da Igreja
constará de todos os membros em plena comunhão e se reunirá a fim de
exercer os seus direitos, que são: a) eleger oficiais ou pedir exoneração ; b)
deliberar sobre a sua incorporação em pessoa jurídica e aprovar os seus
estatutos; c) decidir sobre aquisição, alienação e oneração de imóveis; d) julgar
o relatório financeiro e as contas do Conselho. § 1º – As decisões da
assembléia são tomadas por maioria de votos, não sendo admitidas
procurações. § 2º – O presidente da assembléia é o pastor da igreja, o qual
pode ser substituído, à indicação do Conselho, por outro ministro ou Presbítero,
pelo vice-presidente do Conselho, ou por um dos presbíteros da igreja. § 3º – O
secretário da assembléia é o mesmo do Conselho e, na sua ausência, será

escolhido um dentre os presentes. Art. 12 – A assembléia reúne-se
ordinariamente, pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, quando o
Conselho a convocar ou, quando a ele for apresentado requerimento subscrito
por membros em número igual ao estabelecido pelo quorum, a fim de tratar das
matérias especificadas no artigo anterior. Art. 13 – A Organização de uma
Igreja é determinada pelo Presbitério, mediante pedido, convenientemente
justificado, feito pelos pretendentes, por intermédio do respectivo Conselho. §
1º – No caso de congregação presbiteriais, o pedido será encaminhado
diretamente ao Presbitério. § 2º – As congregações pertencentes a Junta
Missionária encaminharão, por intermédio destas, o pedido ao Presbitério mais
próximo. Art. 14 – Uma Congregação só poderá ser organizada em Igreja
quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de
membros, mas também quanto à capacidade de manter-se, e dispuser de
elementos aptos para o desempenho dos cargos eletivos. Art. 15 – Compete
aos Presbíteros ou Junta de Missões providenciar para que as comunidades,
que tenham alcançado suficiente, desenvolvimento, se organizem em igrejas.
Art. 16 – As Igrejas deverão adquirir personalidade jurídica, elaborando e
aprovando os estatutos que serão submetidos à aprovação do Presbitério.
Título II - Capítulo I - Dos Membros - Disposições Preliminares - Art. 18 –
As pessoas batizadas são membros da igreja: comungantes, os que tiverem
feito profissão de fé; não comungantes, os que ainda não a tiverem feito. Art.
19 – Os direitos dos comungantes podem ser suspensos: I – por sentença
disciplinar; II – por medida administrativa, quando, mediante sua confissão, o
Conselho, depois dos devidos esforços, chegar a conclusão de que eles,
embora moralmente inculpáveis, não conservam mais a fé. Art. 20 – São
inscritos em rol

especial os membros comungantes cujo o paradeiro for

ignorado por mais de um ano. Art. 21 – São deveres dos membros da igreja: a)
viver de acordo com a doutrina e prática da Palavra de Deus; b) dar
testemunho e propagar a fé; c) sustentar, moral e financeiramente, a igreja e
suas instituições; d) obedecer as autoridades da igreja; e) participar ativamente
da vida eclesiástica. Art. 22 – É dever dos pais que estejam em plena
comunhão apresentar seus filhos ao batismo. § 1º – A apresentação ao
batismo pode ser feita por um dos pais, quando o outro esteja impedido. § 2º –

Podem ser apresentados também ao batismo menores que estejam na relação
de filhos adotivos. § 3º – Somente em casos excepcionais podem ser batizados
menores com mais de dez anos. Capítulo II - Da Admissão- Art. 23 – A
admissão aos plenos direitos de membro comungante da igreja se faz
mediante: a) profissão de fé, para os que tiveram sido batizados na infância; b)
profissão de fé e batismo; c) carta de transferência de igrejas evangélicas; d)
jurisdição a pedido sobre os que vierem de outras comunhões reconhecidas; e)
jurisdição ex-officio sobre membros da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil; f) reabilitação dos que houverem sido excluídos da Igreja. § 1º Não
serão arroladas as pessoas que pertençam a qualquer sociedade secreta. § 2º
Para a profissão de menores deve obter-se o consentimento dos pais ou
responsáveis. Art. 24 – A admissão dos membros menores se faz por meio de :
a) batismo, b) transferência dos pais ou responsáveis; c) jurisdição assumida
sobre os pais ou responsáveis. Capítulo III - Da Transferência - Art. 25 – A
transferência de membros em plena comunhão faz-se por meio de: a) carta de
transferência, com destino determinado; b) jurisdição a pedido: c) jurisdição exofficio. Parágrafo único – Em qualquer destes casos é obrigatória a
comunicação à igreja de origem. Art. 26 – A carta de transferência só e válida
dentro de um ano a contar de sua expedição, e apenas certifica que o seu
portador estava em plena comunhão até o momento em que foi expedida. § 1º
– O portador de uma carta de transferência continua sob a jurisdição de sua
igreja, enquanto não for admitido na Igreja a que se destina. § 2º – Se houver
razões ponderosas, uma carta de transferência pode ser recusada, devendo a
igreja que a recusou comunicar esses motivos à igreja que a expediu. Art. 27 –
Em casos excepcionais, quando algum membro quiser mudar-se para outra
igreja sem carta de transferência, poderá ser recebido por jurisdição, se a
solicitar, apresentando ao Conselho testemunho satisfatório de estar em plena
comunhão. Art. 28 – Quando um membro da Igreja passar a freqüentar outra,
deve esta assumir sobre ele jurisdição ex-officio, se transcorrido um ano, não
tiver apresentado carta de transferência. Art. 29 – A transferência de menores
faz-se por pedido dos pais ou responsáveis e por processo igual ao dos
comungantes. Capítulo IV - Da Demissão - Art. 30 – A demissão dos
comungantes dá-se por: a)disciplina de exclusão; b) renúncia formal da

jurisdição eclesiástica; c) carta de transferência; d) jurisdição assumida por
outra igreja; e) ordenação para o Sagrado Ministério; f) falecimento. Parágrafo
único – Não se admite renúncia nem se concede transferência aos que
estiverem sob processo ou disciplina. Art. 31 – A demissão de menores dá-se
por: a) transferência dos pais ou responsáveis; b) Haverem atingido a
maioridade; c) profissão de fé; d) solicitação dos pais ou responsáveis; e)
falecimento. Título III - Dos Oficiais - Capítulo I - Disposições Preliminares
- Art. 32 – As atividades da Igreja constam de pregação, ensino, governo,
disciplina, beneficência e administração de sacramentos, e os oficiais que as
exercem são: a) presbíteros docentes; b) presbíteros regentes (também
chamados bispos ou simplesmente presbíteros); e c) diáconos. Parágrafo único
– Esses oficiais são perpétuos, mas as suas funções, temporárias. Art. 33 –
Vocação ordinariamente para um ofício na Igreja é a chamada de Deus, pelo
Espírito Santo por meio do testemunho interno de uma boa consciência,
aprovação manifesta do povo de Deus e o concurso do juízo de um concílio
legítimo. Art. 34 – Aqueles que são legalmente chamados devem ser admitidos
aos seus ofícios pela ordenação do respectivo concílio, a qual consiste na
imposição das mãos sobre o ordenado, acompanhada de oração. Art. 35. A
admissão de ministros, licenciados, candidatos e provisionados deve sempre
ser feita por escrutínio secreto e em sessão secreta do Presbitério. Art. 36 – É
irrevogável o direito que tem o povo de Deus de eleger os seus oficiais; pelo
que ninguém pode ser colocado à frente de uma igreja para nela exercer
qualquer oficio sem o seu consentimento. Capítulo II - Do Ministro - Sessão I
- Art. 37. - Ministro é um oficial consagrado pela Igreja para dedicar-se
normalmente ao exercício de suas funções eclesiásticas. Art. 38 – Distribuindo
o Senhor dons diferentes ao ministério da Palavra, a Igreja é autorizada a
ordenar ministros para exercerem funções ordinária, na qualidade de pastores,
professores e evangelistas, ou quaisquer outras funções extraordinários,
segundo as necessidades da Igreja e os dons em que ele mais se avantajem.
Art. 39- O ministro tem funções ordinárias, privativas e extraordinárias. § 1º –
São funções ordinárias o ensino, a celebração de ofícios religiosos e o
governo. § 2º – São funções privativas ministrar os sacramentos, invocar a
benção apostólica, celebrar o casamento religioso com efeito civil e

supervisionar a liturgia. § 3º – São funções extraordinárias as que os concílios
lhe atribuírem. Art. 40 – A nenhum ministro pode ser atribuído qualquer cargo
sem o seu consentimento. Art. 41 – Ao ministro poderá ser concedida
disponibilidade ativa, por tempo limitado com o direito de exercer todas as suas
funções, quando convidado. § 1º -

O limite da disponibilidade será

determinado pelo Presbitério, podendo ser renovado. § 2º – É dever do ministro
em disponibilidade comparecer anualmente às reuniões do Concílio e prestar
relatório de suas atividades. Art. 42 – O ofício de ministro é o primeiro da Igreja
em dignidade e utilidade. Aquele que o exerce deve possuir elevado grau de
conhecimento e aptidão para ensinar, ser integro e bem conceituado, são na fé
e de comprovada piedade e consagração. Art. 43 – A autonomia que todos os
ministros tem no exercício de suas funções, Legalmente limitadas, é fiscalizada
pelos concílios superiores, diretamente, ou mediante órgão por eles
estabelecidos. Art. 44 – Quando um licenciado aceita convite para tornar-se
pastor de uma igreja, ou quando um Presbitério julgar oportuna a ordenação de
um licenciado, tomará o concílio as medidas necessárias para essa ordenação.
Art. 45 – Para ser ordenado, o licenciado deve submeter-se às seguintes
provas: a) exame sobre sua experiência religiosa e opiniões teológicas,
governo e disciplina eclesiástica; b) sermão pregado perante o concílio
conveniente. Art. 46 – O Presbitério fará transcrever, no lugar mais conveniente
do livro de suas atas, as obrigações requeridas para ordenação, as quais serão
subscritas pelos ministros que se tornarem membros do concílio. Art. 47 – Se
um ministro quiser passar para outro Presbitério, levará carta de transferência,
com destino determinado, a qual só terá validade pelo prazo de um ano, a
contar de sua expedição, continuando ele sob a jurisdição de seu Presbitério,
enquanto não for recebido pelo outro concílio. Parágrafo único – O presbitério
que receber um novo ministro, poderá examina-lo em suas opiniões teológicas.
Art. 48 – Quando o Presbitério admitir ministros que venham de outras
comunhões eclesiásticas, deverá examiná-los sobre sua vocação ministerial,
opiniões teológicas, governo e disciplina da Igreja e lhes fará as perguntas que
se propõem aos ordenados. Art. 49 – Os ministros são despojados de seu
ofício por: a) disciplina de deposição; b) exoneração administrativa; c) renúncia
do ministério. § 1º – Nos casos das alíneas a e b, é indispensável o voto de

dois terços dos membros presentes à reunião do Presbitério, § 2º – Despojado
o ministro por exoneração administrativa, designará o Presbitério da igreja a
que deverá pertencer. Art. 50 – O Presbitério pode conceder ao ministro carta
de transferência para outra comunhão eclesiástica reconhecida. Sessão II Dos

Pastores - Art. 51 – Os obreiros distribuem-se pelas seguintes

categorias: pastor-efetivo, pastor-comissionado, pastor-assistente, pastorevangelista e pastor-professor. Parágrafo único – Os concílios podem designar
ministros para exercer funções extraordinárias, como na obra da imprensa, da
beneficência, ou qualquer outra de interesse eclesiástico, não devendo eles
esquecer-se , nessas funções, de seus votos ministeriais. Art. 52 – São
atribuições do Pastor: a) orar com o rebanho e por ele; b) apascentá-lo pela
palavra de Deus; c) orienta-lo sobre os cânticos sagrados; d) ministrar os
sacramentos; e) abençoar o povo em nome de Deus; f) cuidar da educação
religiosa do rebanho; g) visitar os fiéis, dedicando especial atenção aos
necessitados, enfermos aflitos e desviados; h) orientar e dirigir as atividades
eclesiásticas, e, juntamente com os presbíteros, exercer a autoridade coletiva
de governo. Art. 53 – Pastor efetivo é o ministro chamado e sustentado por
uma ou mais igrejas para o serviço exclusivo delas. Parágrafo único – A
mesma Igreja poderá eleger dois ou mais pastores, em igualdade de
condições, no exercício do pastorado. Art. 54 – A Eleição de um pastor efetivo
faz-se pela assembléia (art.11, alínea a), por escrutínio secreto, e pode recair
em qualquer ministro ou ordenado da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. § 1º Não se procede à eleição sem que a assembléia se declare
preparada para votar. § 2º Se houver votos contrários ao eleito, o presidente
procurará alcançar unanimidade, também por escrutínio secreto; não
conseguindo, e se for grande o número de contrários, o presidente procurará
dissuadir a maioria; se ainda não conseguir, informará o Presbitério dos passos
dados. Art. 55 – Eleito um pastor, ser-lhe-á enviado por intermédio do
Presbitério o convite do Conselho. § 1º – A assembléia poderá nomear um ou
mais comissário que sustentem o convite perante o Presbitério. § 2º – No caso
de haver minoria que tenha sérios motivos contrários ao eleito, poderá ela
representar-se perante o Presbitério. Art. 56 – Quando o Presbitério receber
um convite destinado a um de seus membros ou a um ordenado, depois de

encaixar a matéria, pode: a) entregar ao eleito o convite, aconselhando-o ou
não aceitá-la ; b) recomendar à igreja que abra a mão de seu intento; c) negarse a por o convite nas mãos do eleito. Parágrafo único – Se o convidado
pertencer a outro Presbitério, os comissários encarregados de sustentar o
convite levarão documentos do Presbitério sob cuja jurisdição estiver a igreja,
para certificar que este concílio julgou regular o convite e concedeu a devida
licença. Art. 57 – Aceito o convite, o Presbitério, diretamente ou por intermédio
de uma comissão, procederá à investidura do eleito. Art. 58 – A eleição do
pastor efetivo será para o período máximo de cinco anos e mínimo de três,
podendo ser renovado. Art. 59 – A dissolução formal das relações pastorais é
feita pelo Presbitério, cessando então, por parte da igreja, todas as suas
obrigações para com o pastor. § 1º – Se a dissolução for pedida pelo pastor,
por motivos particulares, a igreja deve ser consultada em assembléia, e o
Presbitério resolverá como melhor entender. § 2º – Se a dissolução for pedida
pelo pastor, alegando incompatibilidade com a igreja, deve esta ser consultada
em assembléia, e o Presbitério procurará resolver as dificuldades, dissolvendo,
porém, às relações pastorais, no caso de não conseguir saná-las. § 3º – Se a
dissolução for pedida pela igreja, o Presbitério deve efetiva-la, dando, porém,
oportunidade a que o pastor explique a sua situação, para só então pronunciarse sobre a procedência ou improcedência do pedido. § 4º – No caso de
renúncia, a assembléia deverá apenas tomar conhecimento do fato, cabendo
ao conselho encaminhar a matéria no Presbitério. Art. 60 – Pastor
comissionado é o ministro colocado anualmente pelo Presbitério sobre uma ou
mais igrejas, a pedido delas ou com o seu consentimento, para exercer todas
as funções que se atribuem ao pastor. Art. 61 – Quando o Presbitério
comissionar um ministro para pastorear uma ou mais igrejas, os respectivos
conselhos dar-lhe-ão posse formal perante a igreja. Parágrafo único – No caso
de comissionamento consecutivo poder-se-á dispensar a formalidade da posse.
Art. 62 – Pastor assistente é o ministro que colabora oficialmente com o pastor
efetivo ou comissionado, mas sem voto no conselho, onde tem assento exofficio. § 1º – Não pode exercer o cargo sem o assentimento do pastor da
igreja. § 2º – No caso de colaborar com pastor efetivo, será escolhido pela
assembléia ou pelo Conselho por delegação da mesma, por prazo

determinado, e, no caso de colaborar com o pastor comissionado, será
colocado pelo Presbitério, a pedido das igrejas ou com seu consentimento. § 3º
– O pastor assistente será empossado a maneira do pastor comissionado(a
61.) Art. 63 – Pastor evangelista é o ministro encarregado de: a) auxiliar as
igrejas no serviço especial de conferências religiosas; ou b) exercer o
ministério, com os poderes de Conselho, em lugares destinados destituídos de
igrejas. Art. 64 – Os concílios podem ceder ministros para se dedicarem
especialmente à obra do magistério, seja em escolas de teologia, seja em
instituições nas quais eles se dediquem à educação religiosa. § 1º – É dever
dos professores de teologia exercer cuidados pastorais sobre seus alunos. § 2º
– Os ministros professores não devem descuidar-se do ministério ordinário da
Palavra. Sessão III - Dos Jubilados - Art. 65 – Ministro Jubilado é o obreiro
que deixa as suas funções por motivo de idade, tempo de serviço ou invalidez
para o exercício das mesmas, sem todavia, perder o direto de exerce-las.
Parágrafo único – O ministro continua como membro do Presbitério e do
Sínodo, com direito de voto. Art. 66 – A jubilação dá-se: a) aos sessenta e
cinco anos de idade, facultativamente, a pedido do ministro; e aos setenta anos
compulsoriamente; b) depois de trinta anos de serviços oficiais à comunhão
eclesiástica, facultativamente, embora tenha o ministro menos de sessenta e
cinco anos de idade, c) por invalidez, promovida pelo interessado ou pelo
concílio, cessando a jubilação quando cessem os motivos. Art. 67 – É da
competência do Supremo Concílio, regulamentar o modo de sustento do
jubilado e as condições para a jubilação. Do Licenciado - Capítulo III - Art. 68
– os Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para o ministério, a fim
de que sejam ordenados depois de suficientemente provados seus dons e de
receberem da Igreja em bom testemunho. Art.69 – As provas para licenciatura
consiste em: a) exame de experiência religiosa, motivos por que o candidato
aspira ao ministério e suas opiniões teológicas; b) apresentação de certificado
de curso regular, propedêutico e teológico; c) tese escrita sobre algum ponto
comum da teologia; d) exegese escrita sobre um trecho bíblico; e0 sermão
pregado perante o Presbitério; f) outras provas quaisquer que o concílio julgar
conveniente. § 1º – Será da escolha do candidato o assunto da tese, da
exegese e do sermão. § 2º – Quando houver motivos para dispensar qualquer

dessas provas, o Presbitério poderá fazê-lo registrando em suas atas o fato e
os motivos. Art. 70 – A transferência de um licenciado, de um Presbitério para
outro, faze-se, mutatis mutatis, conforme o disposto no art. 47. Art. 71 – Dentro
do período de licenciatura, o Presbitério pode cessar a licença, se achar
necessário, e é dever do Presbitério cassá-la sempre que o licenciado se
entregue, sem necessidade, a qualquer mister que impeça de fazer prova plena
de seus dons. Art. 72 – A licenciatura não durará menos de um ano, nem mais
de três e só será dispensada em caso muito excepcional. Capítulo IV - Do
Candidato ao Ministério - Art. 73 – Aqueles que aspiram à carreira ministerial
devem ser admitidos formalmente pelo Presbitério como candidatos, a fim de
fazerem, sob os cuidados do concílio, a devida preparação. Art. 74 – Quando
os candidatos entrarem para o curso teológico, ficarão sob os cuidados da
Faculdade que, periodicamente, remeterá as devidas informações aos concílios
sob cuja jurisdição estiverem. Art. 75 – É dever do Presbitério acompanhar
cuidadosamente a preparação de seus candidatos e nomear-lhes tutores
eclesiásticos. Art. 76 – Os candidatos tem direito de transferência para outro
Presbitério, a qual se fará mutatis mutatis, conforme o disposto no artigo 47.
Art. 77 – Sempre que o Presbitério julgue o conveniente, pode cassar a
candidatura, ouvindo ou não o candidato. Capítulo V - Do Provisionado- Art.
78 – os Presbitérios poderão provisionar evangelistas leigos que se dediquem
à obra eclesiástica, pregando e auxiliando regularmente o trabalho evangélico,
mas sem que os mesmo adquiram quaisquer direito à ordenação ministerial.
Capítulo VI - Dos Presbíteros - Art. 79 – Os Presbíteros são os
representantes imediatos do povo, devendo ser eleitos para, juntamente com
os

ministros,

exercerem

o

governo

e

disciplina,

e

assumirem

a

superintendência dos interesses espirituais das igrejas locais a que pertencem,
bem como dos interesses de toda a comunhão eclesiástica, quando para isso
chamados. Art. 80 – Compete aos Presbíteros: a) diligenciar por levar ao
conhecimento do Conselho os males que não puder corrigir; b) auxiliar o pastor
no trabalho de visitas; c) instruir os neoconversos, consolar os aflitos e velar
pelos fiéis; d) orar com os crentes e por eles, e) informar o pastor dos casos de
doenças e aflições, bem como de outros que possam carecer de sua especial
atenção; f) distribuir os elementos da Santa Ceia; g) participar da ordenação de

ministros e oficiais; h) representar o Conselho no Presbitério e no Sínodo; i)
representar o Presbitério no Supremo Concílio. Art. 81 – O exercício do
presbiterato limita-se ao período de cinco anos, podendo ser renovado. § 1º –
Findo o mandato do presbítero, fica ele em disponibilidade ativa, podendo, no
gozo dos privilégios do seu ofício: a) tomar parte na ordenação de oficiais; b)
ser escolhido para tomar assento no Presbitério e no Sínodo; c) desempenhar
comissões presbiteriais e sinodais e do Supremo Concílio. § 2º – O presbítero
em disponibilidade ativa conserva os direitos do parágrafo anterior, ainda que
transferido para outra igreja local. Art. 82 – Nos concílios, os presbíteros tem
autoridade igual à dos ministros. Art. 83 – Os que exercem o ofício de
presbítero devem ser irrepreensíveis em sua vida e sãos na fé, homens de
prudência e discrição, e pela santidade de suas vidas, bem como pela sua
conversão, devem ser exemplo dos fiéis. Art. 84 – A eleição de presbíteros fazse pela assembléia, mediante escrutínio secreto. Parágrafo único – Não se
procede a eleição sem que a assembléia se declare preparada para votar. Art.
85 – Quando alguém tiver sido eleito presbítero, se não houver objeção séria,
a juízo do Conselho, e o eleito manifestar a sua intenção de aceitar o cargo,
tomar-se-ão as necessárias providências para a sua ordenação. Parágrafo
único – No caso de já ter exercido o ofício, será o eleito investido
independentemente de ordenação. Art. 86 – As funções oficiais do presbítero
se dissolvem por: a) disciplina de deposição; b) exoneração a pedido da
assembléia; c) exoneração a pedido do interessado; d) renúncia; e) mudança
que impossibilite o exercício do cargo; f) término do mandato. Parágrafo único
– Na hipótese da alínea b, e indispensável o voto de dois terços dos membros
presentes à assembléia, devendo o Conselho decidir diretamente nos demais
casos. Capítulo VII - Do Diácono - Art.87 – Os diáconos são oficiais
encarregados

das

atividades

temporais

da

Igreja,

competindo-lhe

especialmente dedicar-se: a) à beneficência; b) à visitação dos necessitados; c)
à manutenção da ordem e reverência na Casa de Deus e suas dependências.
Parágrafo único – O conselho pode dar-lhe comissões administrativas. Art. 88 –
Os diáconos constituem para o exercício de suas atribuições, a Mesa Diaconal.
§ 1º – Os recursos para beneficência são fornecidos pelo Conselho, ou
angariados com autorização deste, pela mesa, que os administrará livremente.

§ 2º – A mesa escolherá seu presidente, secretário e tesoureiro e terá seus
livros de atas e contas, que serão anualmente submetidos ao exame do
conselho. Art. 89 – Para o oficio de diácono devem ser homens e mulheres de
reconhecida piedade que sejam estimados por sua prudência e bem
conceituados. Art. 90 – A eleição, ordenação, investidura e dissolução de
funções dos diáconos efetuam-se mutatis mutatis, como no caso dos
presbíteros. Art. 91 – O exercício do diaconato limita-se no período de cinco
anos, podendo ser renovado. Parágrafo único – Findo o mandato o diácono fica
em disponibilidade inativa. Título IV - Dos Concílios - Capítulo IDisposições Preliminares - Art. 92 – A autoridade de jurisdição é exercida
pelos presbíteros (ministros e presbíteros regentes), reunidos em concílio, e
estes podem exerce-la sobre uma ou mais igrejas, mantendo entre si relações
tais que cada ato de jurisdição é ato de toda a comunhão eclesiástica, pelo
órgão apropriado. Art. 93 – A jurisdição dos concílios é apenas ministerial e
declarativa, e assim eles tem autoridade para: I - formular símbolos de fé e
estabelecer regras de governo, sob o ensino e inspiração das Escrituras. II –
exigir obediência à Palavra de Deus; dar testemunho contra erros e contra
práticas imorais dentro e fora da Igreja; elucidar casos novos ou controvertidos;
III – admitir ao gozo de privilégios eclesiásticos pessoas habilitadas e deles
priva-las, não se permitindo, porém, sua autoridade além da censura de
exclusão. Art. 94 – Os concílios guardam entre si gradação natural, diferindo
apenas em determinações constitucionais especificas e embora cada um
exerça jurisdição original e exclusiva sobre todas as matérias que
especialmente lhe pertençam, contudo os inferiores estão sujeitos à direção,
fiscalização e disciplina dos superiores. Art. 95 – Os concílios são, em
gradação ascendente: a) o Conselho, que exerce a jurisdição sobre cada igreja
local; b) o Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos, bem como
sobre o que é de interesse geral das igrejas de uma determinada região; c) o
Sínodo, que tem jurisdição sobre três ou mais Presbitérios, em um território
determinado; d) o Supremo Concílio, que exerce jurisdição sobre todos os
Concílios. Art. 96 – Os concílios podem receber, como membros visitantes,
ministros

ou

delegados

de

outras

comunhões

reconhecidas;

como

correspondentes, com direito à palavra, membros de concílios congêneres da

mesma comunhão e, no caso do concílio supremo, quaisquer membros dos
Presbitérios. Art. 97 – Salvo em casos excepcionais as sessões dos concílios
hierarquicamente superiores ao Conselho serão públicas devendo ser iniciadas
e encerradas com oração. Art. 98 – Os presbitérios, os Sínodos e Supremo
Concílio formulam os seus respectivos regimentos. Art. 99 – É dever dos
concílios examinar as atas dos que lhe são imediatamente inferiores, e se
algum destes deixar de remete-las para tal fim, o concílio superior tomará as
medidas necessárias para a sua apresentação. § 1º – No exame das atas de
qualquer concílio inferior, deve verificar-se: a) se todos os atos foram
constitucionais e regulares; b) Se todos foram sábios, eqüitativos e para
edificação da Igreja; c) se foram corretamente registrados; d) se as ordens
legais dos concílios superiores tem sido obedecidas. § 2º – O concílio superior
registra em suas próprias atas a aprovação e observações feitas, simplesmente
consignando-se no livro examinado, quando encontrar, porém, algumas
irregularidades que exija a sua intervenção, pode ordenar, independentemente
de recursos, que o concílio inferior a reveja ou corrija, mesmo nos casos
disciplinares. Art. 100 – Referência é a apresentação escrita de matéria
administrativa ou disciplinar ainda não decidida ou julgada, que um concílio faz
a outro imediatamente superior, com o fim de pedir conselho para decisão
posterior da matéria ou de submetê-la toda ao concílio superior. § 1º – São
considerados assuntos próprios para referência: a) os casos novos, que sejam
difíceis ou importantes, e cuja decisão possa estabelecer os princípios ou
precedentes de grande influência; b) matéria sobre a qual o concílio superior
esteja dividido; c) outros casos de importância sobre os quais seja conveniente
que o concílio superior decida preliminarmente. § 2º – O concílio deve procurar
resolver as suas próprias questões, não fazendo subir inutilmente referências
ao concílio superior. Art. 101 – Dissentimento é o direito que tem qualquer
membro do concílio de reclamar contra decisões por ele tomadas. Parágrafo
único – Será registrado em ata, quanto, requerido por quem o apresenta,
estiver em termos respeitosos. Art. 102 – Protesto é a declaração mais enfática
que o dissentimento, e poderá ser apresentado por qualquer membro do
concílio, contra um julgamento que considere nocivo ou errôneo. Parágrafo
único – Será registrado em ata, quanto , requerido por quem o apresente,

estiver em termos respeitosos. Art. 103 – Representação é o direito que tem
qualquer membro em plena comunhão de reclamar formalmente, perante os
concílios superiores, contra qualquer espécie de decisões administrativas
tomadas pelos concílios imediatamente inferiores, devendo seguir a tramitação
legal. Art. 104 – Nenhum documento subirá a um concílio qualquer senão por
intermédio do inferior competente, salvo quando este se recusa a encaminhálo. Capítulo II - Do Conselho - Art. 105 – O Conselho de uma igreja compõese de pastor, ou pastores e dos presbíteros. Art. 106 – O quorum do conselho é
formado pelo pastor e um terço dos presbíteros. Art. 107 – É admissível o
funcionamento do Conselho, sem o número legal de presbíteros, quando os
demais estiverem impedidos: a) em gozo de licença, concedida pelo Conselho;
b) por motivo de ausência, depois de convocados; c) por estarem respondendo
processo. Parágrafo único – A decisão será, porém, ad referendum do quorum
estabelecido, quando se tratar de casos disciplinares ou de administração civil
e financeira. Art. 108 – É admissível o funcionamento do Conselho sem pastor,
em sua falta ou ausência prolongada: I – Com o comparecimento da maioria
dos presbíteros, sem todavia, poder tratar de admissão, transferência e
demissão

de

membros,

nem

de

casos

disciplinares;

II

–

Com

o

comparecimento de só presbítero, para o fim exclusivo de dar posse ao pastor
comissionado ou de resolver sobre escolha de representante do Presbitério e
do Sínodo. Art. 109 – O pastor poderá exercer as funções plenas de Conselho,
em caso de falecimento, mudança de domicílio, renúncia coletiva, recusa de
comparecimento dos presbíteros ou por estarem eles respondendo processo,
ou com mandato vencido. Parágrafo único – No caso de não ser possível o
estabelecimento de novos presbíteros, o pastor levará o fato ao conhecimento
do Presbitério. Art. 110 – O presidente do Conselho é o pastor da Igreja, e tem
votos de quantidade e qualidade. § 1º – No caso de haver pastores, o
conselhos, o Conselho decidirá sobre a presidência e os demais conservarão
seu direito de voto. § 2º – Se o pastor julgar inconveniente presidir, convidará
outro ministro da mesma denominação, de acordo com os presbíteros, ou
passará a presidência ao vice-presidente. § 3º – Nos casos disciplinares só
podem presidir o Conselho Ministros do Presbitério que tiver jurisdição sobre a
Igreja. Nos demais casos poderão fazê-lo quaisquer ministros da mesma

comunhão ou presbíteros que pertençam ao mesmo Conselho, nos casos do
art. 108. Art. 111 – É substituto legal do pastor, para os efeitos civis, o vicepresidente do Conselho, eleito anualmente dentre os presbíteros. Art. 112Quando não for possível, por motivo de força maior, reunir-se o Conselho para
exame de candidatos à profissão de fé, o pastor o fará, dando conhecimento do
seu ato ao referido Conselho, na primeira reunião. Art. 113 – O Conselho tem
como suas principais atribuições: a) admitir, disciplinar, transferir e demitir
comungantes; b) velar pela fé e conduta dos que se acham sob sua jurisdição,
par que nenhum membro despreze as ordenanças da Casa de Deus e para
que os pais não se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo; c)
promover a eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e dar-lhes
investidura, discipliná-los e velar por que cumpram seus deveres, bem com dar
posse aos pastores designados pelo Presbitério; d) funcionar, como mesa
administrativa da igreja, representando-a perante o poder civil, mediante seu
presidente, superintendendo toda a sua administração financeira, examinando
as atas e contas da Mesa Diaconal, e nomeando funcionários da igreja; e)
supervisionar e orientar a obra de educação religiosa e geral, bem como o
trabalho das organizações departamentais da igreja; f) superintender todas as
atividades espirituais e do culto, da evangelização e da obra social; g) cumprir
e fazer cumprir as ordenações dos concílios superiores e propor-lhes medidas
convenientes; h) dar à assembléia relatório do movimento financeiro e
informações do movimento geral eclesiástico do ano findo; i) eleger
representante ao Presbitério e ao Sínodo. Art. 114 – O Conselho reunir-se-á: a)
quando convocado pelo presidente, por deliberação própria, ou a requerimento
de um terço de presbíteros; b) à convocação de um terço de presbíteros,
quando não houver pastor; c) à requerimento de membros comungantes, nos
termos do art. 12, in fine; d) por ordem do Presbitério. Art. 115 – As atas do
conselho e seu arquivo estarão a cargo de um secretário. Escolhido dentre os
presbíteros, para servir pelo tempo que o conselho determinar. § 1º – As atas
serão um registro claro das resoluções do Conselho, bem como atos pastorais,
devendo ser elaboradas segundo regras estabelecidas pelo Supremo Concílio.
§ 2º – Em caso excepcionais, o presidente acumulará as funções de secretário.
Art. 116 – O arquivo do Conselho conterá um rol minucioso de todo o

movimento de admissão, disciplina, transferência e demissão de membros,
incluindo menores e ausentes; um rol de oficiais; um rol especial para os casos
do art. 20; e ainda o registro de cerimônias matrimoniais e fúnebres,
oficialmente celebradas. Parágrafo único – Os batismos e as cerimônias
matrimoniais serão lançadas e, livro especial, cujo modelo será uniforme e
adotado pelo órgão supremo da Igreja, consignando-se todos os dados e
informes usuais no Registro Civil, inclusive os nomes das testemunhas
presenciais, no caso de matrimônio. Art. 117 – A Tesouraria da Igreja estará
aos cuidados do conselho, ficando à assembléia resolver sobre a nomeação ou
eleição do Tesoureiro. Capítulo III - Do Presbitério - Art. 118 – O Presbitério
compõe-se de todos os ministros e de um representante de cada Igreja, dentro
de determinada região. Parágrafo único - O Presbitério pode ter ministros fora
de sua região, ocupados em trabalhos especiais. Art. 119 – O quorum do
Presbitério e formado por três ministros e dois presbíteros. Art. 120 – A Mesa
do Presbitério compõe-se do presidente, do secretário ou secretários
temporários, eleitos logo após a abertura do concílio, bem como do secretário
permanente. Art. 121 – É considerado vice-presidente do Presbitério, para
todos os efeitos, o presidente da reunião anterior, e, em sua falta, o secretário
permanente. Art. 122 – O presidente possui autoridade necessária para
manutenção da ordem nas sessões, e para convocar e adiar as reuniões do
concílio conforme as regras nele estabelecidas. Art. 123 – O Presbitério tem
como suas principais atribuições: a) admitir, remover transferir, licenciar e
ordenar candidatos ao ministério; admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar
e demitir ministros; estabelecer e dissolver relações pastorais, destinar
ministros para diferentes funções; fazer com que seus obreiros se dediquem
diligentemente aos seus deveres; b) organizar; unir e desmembra igrejas e
congregações presbiteriais a pedido dos interessados, e bem assim dissolvelas; c) assumir o pastorado das igrejas vagas, e superintender em geral, por
jurisdição; d) examinar as atas dos Conselhos e Comissões permanentes; e)
atender as representações, consultas, referências e apelações; f) auxiliar o
sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; g) estabelecer e sustentar
trabalhos de evangelização dentro de seu território, em regiões não
pertencentes a outros Presbitérios, e no estrangeiro. h) condenar opiniões e

práticas inconvenientes; i) cumprir e fazer cumprir as decisões próprias e as
dos concílios superiores, bem como as prescrições constitucionais da Igreja; j)
disciplinar os conselhos; l) tomar medidas orçamentárias; m) concertar meios
para o progresso do trabalho geral; n) propor aos concílios superiores as
medidas que julgue de vantagem para toda a igreja; o) eleger representantes
para o Supremo Concílio, na forma especificada no art. 145. Art. 124 – O
Presbitério reúne-se ordinariamente ao menos uma vez por ano. § 1º – Nas
reuniões extraordinárias o Presbitério é dirigido pela mesa da reunião anterior e
composta pelos mesmos representantes das igrejas, salvo se os conselhos
quiserem substitui-los. § 2º - As reuniões extraordinárias tratarão somente da
matéria para que forem convocadas. Art. 126 – O Presbitério regulará o meio
pelo qual serão feitas as convocações e o tempo que deve mediar entre elas e
as reuniões. Art. 127 – As atas do Presbitério serão elaboradas segundo regras
dadas pelo Supremo Concílio. Estas e seus arquivo estarão a cargo de um
secretário permanente, escolhido para servi pelo tempo que o concílio
determinar. § 1º – Quando o secretário permanente for presbítero e não
representar sua igreja, tomará assento no concílio, sem direito de voto. § 2º –
O secretário permanente deve transcrever as atas, fornecidas pelo secretário
temporário, em livro especial, que será submetido ao exame do Sínodo, em
suas reuniões ordinárias, enviando o resumo das atas para publicação no
órgão oficial. § 3º – O arquivo conservará um registro minucioso das igrejas do
Presbitérios, bem como do movimento de admissão, disciplina transferência e
demissão de ministros, licenciados e candidatos; organização , união,
desmembramento e dissolução de igrejas; e bem assim estatística completa de
todas as igrejas da região. Art.128 – O presbitério pode nomear seu ministro, e
este tomará assento no concílio, mas sem direto de voto, quando não for
representante da igreja. Art. 129 – As despesas que os presbíteros fizerem
para assistir as reuniões de presbitérios devem ser pagas pelos conselhos que
eles representarem, e as dos ministros, pelas caixas de que receberem seus
vencimentos. Art. 130 – A organização de novos Presbitérios será determinada
pelos Sínodos. Parágrafo único – Não será organizado um Presbitério, sem
que dele façam parte quatro ministros e sem que a jurisdição abranja quatro
igreja. Art. 131 – O Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do

Sínodo, por: a) mediante administrativa; b) sentença disciplinar. Art. 132 – Os
Presbitérios poderão adquirir personalidade jurídica. Capítulo IV - Do Sínodo Art. 133 – O sínodo compõe-se dos ministros e um presbítero regente
representante de cada igreja sob sua jurisdição. Art. 134 – O quorum do
Sínodo e formado por sete ministros e cinco presbíteros, desde que estejam
representados dois terços dos Presbitérios. Art. 135 – Cada representante
exibirá uma credencial assinada pelo presidente ou secretário do conselho. Art.
136 - A mesa do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e de dois
secretários temporários, eleitos logo após a abertura do concílio, e do
secretário permanente. Parágrafo único – Na falta ou impedimento do vicepresidente, o secretário permanente o substituirá. Art. 137 – O presidente
possui autoridade necessária para a manutenção da ordem nas sessões, e
para convocar e adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por eles
estabelecidas. Parágrafo único – O presidente, enquanto na presidência, não
pode tomar parte nas discussões, e só tem voto de qualidade, que é
obrigatório. Art. 138 – O Sínodo tem como suas principais atribuições: a)
organizar, disciplinar, fundir, e dissolver Presbitérios; b) aprovar os relatórios e
examinar as atas dos Presbitérios, verificando se foi observada a Constituição;
c) atender a consultas, representações, referências e apelações encaminhadas
pelos Presbitérios; d) fazer cumprir as suas próprias decisões e as do Supremo
Concílio, bem como velar por que seja prestigiada a autoridade dos concílios
inferiores; e) concertar planos para o interesse geral

do trabalho em sua

jurisdição, instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral; f)
nomear ministros para o desempenho de diferentes funções, com audiência
dos seus respectivos Presbitérios; g) nomear comissões especiais para
execução

de seus planos; h) superintender as atividades legais na sua

jurisdição; i) propor ao Supremo Concílio as medidas que julgue de vantagem
para toda Igreja. Art. 139 – O Sínodo reúne-se ordinariamente, pelo menos de
dois e, dois anos. Art. 140 – O Sínodo reúne-se

extraordinariamente: a)

quando o próprio concílio determinar; b) quando qualquer emergência o exigir,
sendo então convocado mediante da mesa, ou a requerimento de quaisquer
ministro e presbíteros em numero exigido para o quorum. § 1º Nas reuniões
extraordinárias, o Sínodo será composto dos mesmos representantes da

reunião ordinária anterior, a não ser que os Conselhos queiram substitui-los, e
será dirigido pela mesma mesa. § 2º As reuniões extraordinárias tratarão
somente da matéria para que tiverem sido convocadas. Art. 141 – O Sínodo
regulará o meio pelo qual serão feitas as convocações e o tempo que deve
mediar entre elas e as reuniões. Art. 142 – As atas do Sínodos serão
elaboradas segundo regras estabelecidas pelo Supremo Concílio. Estas e seu
arquivo estarão a cargo de um secretário permanente, escolhido para servir
pelo tempo que o concílio determinar. § 1º – Quando o secretário permanente
for presbítero e não representar sua igreja terá assento no Sínodo, sem direito
de voto. § 2º – É dever do Secretário permanente transcrever as atas,
fornecidas pelo secretário temporário, em livro especial que será examinado
pelo Sínodo, enviando o resumo para publicação no órgão oficial. § 3º – O
arquivo conterá um registro de todas as igrejas e ministro sob sua jurisdição, os
relatórios de suas várias comissões e a sua estatística geral. Art. 143 – O
Sínodo elegerá tesoureiro, um ministro ou presbítero, o qual terá assento no
concílio, mas sem direito de voto, a menos que seja também representante.
Art. 144 – As despesas que os ministros e representantes fizerem para assistir
às reuniões do Sínodo, devem ser pagas segundo as determinações do art.
129. Capítulo V - Do Supremo Concílio - Art. 145 – O Supremo Concílio é a
assembléia geral e o órgão da unidade da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, sendo constituída por delegados eleitos pelos Presbitérios dentre seus
membros. Art. 146 – O quorum do Supremo Concílio é formado por doze
ministros e sete presbíteros, representando pelo menos dois terços dos
Sínodos Art. 147 – Cada delegado exibirá uma credencial assinada pelo
presidente ou secretário do Presbitério. Art. 148 – A mesa do Supremo Concílio
compõe-se de presidente, vice-presidente e dois secretários temporários,
eleitos na abertura do Concílio, e do secretário executivo. Art. 149 – O
presidente possui autoridade necessária para a manutenção da ordem nas
sessões, e para convocar e adiar as reuniões do concílio, conforme as regras
nele estabelecidas. Parágrafo único – O presidente, enquanto na presidência,
não pode tomar parte nas discussões e só tem voto de qualidade, que é
obrigatório. Art. 150 – O Supremo Concílio tem como suas principais
atribuições: a) decidir, com fundamentos nas Escrituras Sagradas, sobre

questões de doutrina e prática, bem como estabelecer regras de governo,
disciplina e liturgia; b) Organizar, disciplinar, fundir ou dissolver Sínodos; c)
examinar as atas dos Sínodos, verificando se foi observada a Constituição; d)
atender a consultas, representações, referências e apelações encaminhadas
pelos Sínodos; e) fazer cumprir as suas próprias decisões e velar por que seja
prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; f) concertar planos para o
interesse geral do trabalho, instituir e superintender agências necessárias ao
trabalho geral, bem como nomear ministros para o desempenho de diferentes
funções, com audiência de seus concílios; g) estabelecer e sustentar trabalhos
de evangelização no estrangeiro através da Junta de Missões; h) prover os
meios de sustento das instituições gerais, mediante arrecadação percentual
das rendas das igrejas locais; i) resolver sobre cooperação com outras
comunhões eclesiásticas; j) regulamentar o modo de sustento dos jubilados; l)
definir as relações da Igreja e o Estado; m) superintender e gerir, por meio da
Mesa Administrativa, todas as atividades da Igreja, como associação civil, n)
organizar e superintender o ensino teológico; o) superintender toda a atividade
leiga da Igreja; p) adquirir, alienar ou onerar bens da Igreja; q) examinar as atas
e homologar as deliberações da Mesa Administrativa. Art. 151 – O Supremo
Concílio reúne-se ordinariamente pelo menos de três e, três anos, devendo a
representação de cada presbitério ser constituída de dois ministros e dois
presbíteros, até dois mil membros comungantes, excluídos os inscritos em rol
especial, e mais um ministro e um presbítero para cada grupo de dois mil
membros

ou

fração.

Art.

152

–

O

Supremo

Concílio

reúne-se

extraordinariamente: a) quando o próprio concílio o determinar; b) quando
qualquer emergência o exigir, sendo então convocado mediante decisão da
mesa ou a requerimento de ministros e presbíteros em número exigido para o
quorum. § 1º – Nas reuniões extraordinárias, o Supremo Concílio será
composto dos mesmos delegados da reunião ordinária anterior, a não ser que
os Presbitérios queiram substitui-los, e será dirigida pela mesma mesa. § 2º –
As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem
convocadas. Art. 153 – O Supremo Concílio regulará o meio pelo qual deverão
ser feitas as convocações e o tempo que deve mediar entre elas e as reuniões.
Art. 154 – As atas do Supremo Concílio serão elaboradas segundo regras por

ele estabelecidas. Estas e seu arquivo estarão a cargo do secretário executivo,
escolhido para servir pelo tempo que o Concílio determinado. Parágrafo único –
Quando o secretário executivo não for representante de seu Presbitério, terá
assento no Supremo Concílio, sem direito de voto. Art. 155 – O Secretário
executivo tem por atribuições: a) transcrever as atas elaboradas pelo secretário
temporário, em livro especial, que será examinada pelo Supremo Concílio,
enviando o resumo para publicação no órgão oficial; b) organizar e manter os
arquivos gerais da Igreja, o rol de ministros e Presbitérios, bem como a
estatística geral da Igreja; c) cuidar da correspondência da Igreja; d) coordenar
e movimentar as atividades da Igreja, sob a orientação da Mesa Administrativa.
Art. 156 – O Supremo Concílio elegerá tesoureiro geral um ministro ou
presbítero, o qual terá assento no concílio, mas sem direito de voto, salvo se
também for representante. Art. 157 – As despesas que os delegados fizerem
para assistir às reuniões do Supremo Concílio serão pagas pelos respectivos
Presbitérios. Capítulo VI - Das Comissões - Art. 158 – Os concílios
hierarquicamente superiores ao Conselho funcionam nos intervalos das
reuniões através das respectivas Comissões Executivas. § 1º – As funções de
Comissão Executiva do Supremo Concílio serão exercidas pela Mesa
Administrativa, que é o órgão de representação civil, devendo sua composição
ser regulada por lei ordinária. § 2º – As Comissões Executivas dos Presbitérios
e dos Sínodos serão constituídas segundo determinações dos mesmos. Art.
159 – São atribuições das Comissões Executivas: a) velar pela fiel execução
das deliberações dos respectivos concílios, ou das que forem baixadas pelos
concílios superiores; b) resolver assuntos considerados urgentes, da
competência dos respectivos concílios, no intervalo das reuniões ad
referendum da reunião seguintes. Disposições Finais - Art. 160 – O Código
Disciplinar e as Ordenações Litúrgicas, promulgadas pelo Supremo Concílio,
terão força de lei para toda a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art.
161 – A presente constituição não poderá ser emendada ou reformada senão
por iniciativa do Supremo Concílio, mediante proposta: a) aprovada pelo
Supremo Concílio e por este baixada aos Presbitérios; b) Aprovada
subseqüentemente por dois terços (⅔) dos Presbitérios, c) homologada,
finalmente, pelo Supremo Concílio. Art. 162 – Os símbolos de fé só poderão

ser modificados mediante proposta: a) aprovada por quatro quintos dos
membros presentes ao Supremo Concílio; b) aprovada subseqüentemente por
quatro quintos dos Presbitérios, c) Homologada finalmente, pelo Supremo
Concílio, com o voto de quatro quintos dos membros presentes à reunião. Art.
163 – A Igreja Presbiteriana independente do Brasil poderá unir-se a outra
comunhão eclesiásticas nas mesmas condições do artigo anterior. São Paulo,
9 de julho de 1964. Observação em tempo: Por um lapso foi omitido o artigo
17, que, a seguir é transcrito – Art. 17 – Uma igreja Local somente pode ser
dissolvida por decisão do Presbitério. Código Disciplinar

Foi aprovado e

homologado o Código Disciplinar com a seguinte redação. Capítulo I - Do
Poder Disciplinar - Art. 1º-Em virtude da autoridade recebida de Cristo, a
igreja tem o poder disciplinar sobre membros comungantes, oficiais e concílios.
Art. 2º – No exercício do poder disciplinar, a Igreja aplicará as sanções
previstas neste Código. Art. 3º – A disciplina da Igreja vira à sua edificação, à
remoção de escândalos, erros ou faltas, ao bem dos ofensores e à honra de
Cristo. Art. 4º – Os menores batizados recebem cuidados espirituais da igreja,
mas ficam sob a responsabilidade direta e imediatas dos pais ou responsáveis.
Art. 5º – O exercício do poder disciplinar compele: a) aos Conselhos, na
aplicação de sanções contra membros comungantes e oficiais; b) aos
Presbitérios, na aplicação de sanções contra Ministros, Conselhos e
Assembléia locais; c) Aos Sínodos, na aplicação de sanções contra
Presbitérios; d) ao Supremo Concílio na aplicação de sanções contra Sínodos
e Presbitérios. Capítulo II - Dos Fatos Puníveis - Art. 6º – Constituem fatos
puníveis todas as ações e omissões que na fé ou prática firam doutrinas vitais
da Palavra de Deus ou prejudiquem sensivelmente a paz e unidade, a pureza e
o progresso da Igreja. Art. 70º – Consideram-se ofensivos à paz e unidade da
Igreja, as violências verbais, as referências injuriosas ao próximo, bem como a
divulgação de fatos sobre os quais a Igreja por seus órgãos competentes ainda
não se haja pronunciado. Art. 8º – Nenhum concílio pode considerar punível
fato que não se prove contrário ao espírito das Escrituras, segundo a
interpretação dos Símbolos e Constituição adotadas pela Igreja. Art. 9º – Em
relação aos concílios são fatos puníveis: a) tomar decisão doutrinária ou prática
que flagrantemente aberre de princípios fundamentais adotados pela Igreja; b)

proceder com evidente espírito de injustiça, desrespeitando disposição
processual de importância relevante ou aplicando sanção manifestamente
desproporcional à falta; c) desobedecer reiteradamente às observações que,
sem caráter disciplinar, o concílio superior fizer no exame periódico do livro de
atas;

d)

Tornar-se

disidioso

no

cumprimento

de

suas

atribuições

constitucionais, comprometendo o prestígio da Igreja ou a boa ordem dos
trabalhos; e) adotar medida comprometedora da paz, da unidade, da pureza e
do progresso da Igreja. Capítulo III - Das Sanções - Art. 10º – As sanções
serão efetivadas formalmente pelos concílios por meio de sentença. Art. 11º –
É dever dos concílios envidar esforços para corrigir esforços para corrigir as
faltas por meio suasórios, evitando recorrer a processo. Art. 12º – Em relação a
indivíduos,podem os concílios aplicar as seguintes sanções: advertência,
suspensão, exclusão e deposição. Art. 13º – Impôe-se a advertência quando se
pretender reprovar falta leve, objetivando levar o culpado a corrigir-se. Art. 14º
– A suspensão, por tempo determinado ou indeterminado, diz respeito: em
relação a comungantes, ao afastamento da comunhão; em referência a oficiais,
ao afastamento dos respectivos cargos e, conforme o caso, também da
comunhão. Art. 15º

– A suspensão por tempo

determinado

cessa

automaticamente ao vencer-se o prazo, mas se o faltoso não tiver dado provas
de arrependimento, (poderá o concílio reformar a sentença, aumentando a
sanção). Art. 16º – Quando o culpado comete falta gravíssima e não demonstra
arrependimento,

aplica-se

a

exclusão,

afastando-o

definitivamente

da

comunhão e eliminando-o do rol. Art. 17º – Deposição é pena que se impõe a
oficial, pela destituição de seu oficio. Art. 18º – O oficial deposto voltará a ser
simples membro da igreja local e, se for o caso, poderá ser suspenso ou
excluído. Art. 19º – As sanções devem ser proporcionais à falta, podendo a
uma sanção menor seguir-se outra maior, se não produzir o efeito colimado.
Art. 20º – Toda e qualquer sanção deve ser aplicada com prudência, discrição
e caridade a fim de despertar arrependimento no culpado e simpatia na igreja.
Art. 21º – Ninguém será condenado em que tenha tido oportunidade de defesa.
Art. 22º -Nenhuma sanção será imposta depois de decorrido mais de ano do
conhecimento da falta e em nenhum caso poderá alguém ser julgado depois de
dois anos da ocorrência do ato delitivo. Art. 23º – Aos concílios podem ser

impostas as seguintes sanções: advertência, suspensão e dissolução. Art. 24º
– Com a advertência, reprovam-se faltas ou irregularidades, com ordem
terminante de serem corrigidas. Art. 25º – Com a suspensão, proíbe-se que o
concílio exerça temporanamente suas funções constitucionais, sempre que
desobedecidas a cominações de advertência. Art. 26º – Com a dissolução, que
é a sanção maior, declara-se extinto o concílio, uma vez ineficazes as
cominações anteriores. Art. 27º – Suspenso ou dissolvido um concílio, ficam
seus jurisdicionados sob autoridade imediata do concílio disciplinar. Art. 28º –
As sanções aplicadas a um concílio não envolvem individualmente os seus
membros, mas a sua responsabilidade deve ser apurada no processo com
vistas à aplicação das sanções devidas. Capítulo IV- Do Processo- Art. 29º –
As partes únicas em qualquer processo são o acusador, que é sempre a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, e o acusado; em caso de recurso,
chamando-se respectivamente recorrente e recorrido. Art. 30º –Todo processo
poderá ser instaurando mediante: a) queixa, quando o fato é comunicado pelo
próprio ofendido; b) denúncia, comunicado por outra pessoa. Parágrafo único Nenhum processo será instaurado sem que o concílio julgue necessário fazê-lo
para honra do Evangelho e, no caso de queixas, obedecidas as medidas
indicadas em Mateus 18:15 e 16. Art. 31º – Devem os concílios agir com
cautela quando a acusação parte de pessoas que alimentam má vontade
contra o acusado ou se interessam pela sua condenação; dos que estão sob
disciplina ou respondem a processo; das que se revelam imprudentes,
irascíveis ou litigiosas. Art. 32º – Todo queixoso ou denunciante será
previamente advertido de que, provada a falsidade da acusação , ficará sujeito
a processo por difamação. Art. 33º – O processo será dirigido pelo presidente
do concílio e o secretário funcionará como escrivão. Art. 34º – Ao decidir pela
instauração do processo, o concílio escolherá a pessoa que desempenhará as
funções de promotor. Art. 35º – Quando julgarem convenientes, poderão os
concílios nomear comissões disciplinares que colaborarão na instrução do
processo, tomando depoimentos. Art. 36º – Ao iniciar-se qualquer processo,
deve o presidente fazer ver aos membros do concílios a gravidade se suas
funções de juízes da Igreja de Cristo , lembrando-lhe as palavras de São Paulo
em Gálatas 6:1. Art. 37º – Podem os concílios suspender preventivamente

qualquer de seus membros que esteja sob processo, sem que essa medida
constitua penalidade. Art. 38º – Recebida a acusação, cita-se o acusado para
defender-se em dia, hora, e local previamente designados. Parágrafo único - O
mandado conterá todos os termos da acusação, bem como a indicação de que
poderá

constituir

procurador

crente,

membro

da

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil, que o defenda no curso do processo. Art. 39º – Ao
acusado assiste o direito de quando não puder comparecer por motivo de força
maior, defender-se por escrito, devendo a defesa ser encaminhada ao concílio
antes da primeira audiência. Art. 40º – Se o acusado não comparecer far-se à
nova citação, dando-se-lhe ciência de que o não comparecimento importará em
disciplina por contumácia. Art. 41º – O ministro que incorrer uma contumácia,
nos termos do artigo anterior, será suspenso do seu ofício e, se citado pela
terceira vez não comparecer, será deposto e suspenso ou excluído da Igreja.
Art. 42º – Ao registrar uma acusação, deverão os concílios considerar as
circunstâncias de tempo, distância e outras mais que possam facilitar o
trabalho da defesa. Art. 43º – O processo será sumário: a) Quando o acusado
confessar a falta; b)Quando comparecer e recusar defender-se; b) Quando se
recusar a comparecer, citado por duas vezes; d) Quando o concílio souber
seguramente de ofensa grave, e não puder de imediato chamar o acusado, ou
ele não puder comparecer; e) Quando qualquer membro, por suas atividades,
afrontar o concílio que sobre ele tem jurisdição; f) Quando a pessoa, sem
motivo justo, se recusar a prestar depoimento como testemunha; h) Quando
desprezar as ordenanças da Igreja por um ano em circunstâncias que
prejudiquem a causa do Evangelho. Art. 44º – Sempre que houver contestação
o processo será ordinário. Art. 45º – O processo ordinário terá o seguinte
curso: a) interrogatório do acusado; b) inquisição das testemunhas; c)
realização de diligências várias; d) alegações finais; e) julgamento e prolação
da sentença. Art. 46º – Os concílios comunicarão aos acusados as sanções
importa, informando o direito de recurso que lhes assiste. Art. 47º – Publica-se
a deposição e a exclusão, pode deixar de publicar-se a suspensão: não se
publica a advertência. Art. 48º – quando um concílio tomar conhecimento de
fato atribuível a pessoa sujeita à jurisdição de outro concílio, encaminhar-lhe à
denúncia acompanhada de informações e documentos úteis ao seu

julgamento. Parágrafo único – Recebida a denúncia, o concílio processará o
seu julgamento, se não preferir prorrogar a competência do concílio informante
para fazê-lo. Capítulo V - Do Impedimento e da suspensão - Art. 49º – São
impedidas de participar de julgamento: a) o cônjuge e o parente consangüíneo
ou afins até o terceiro grau civil; b) os que participaram do julgamento na
instância inferior; c) os que serviram de procurador ou testemunhas. Art. 50º –
São suspeitos e como tais poderão ser argüidos pelas partes: a) os tiverem
qualquer

interesse

na

decisão

da

causa;

b)

os

que

estiverem

comprovadamente incompatibilizados com o acusado: c) os que houverem
manifestado a estranhos sua opinião sobre o mérito da causa ou se tiverem se
ausentado das sessões sem o prévio consentimento do concílio. Art. 51º –
Quando se tratar de Conselho se o afastamento por impedimento ou
suspensão importar em anulação do ''quorum'', será o processo remetido
incontinente ao Presbitério. Art. 52º – A argüição de suspensão será
apresentada na primeira audiência a que o acusado comparecer. Art. 53º –
Rejeitada a argüição de suspensão, o acusado poderá manifestar recurso de
agravo, no prazo de sete dias. Capítulo VI- Das Provas - Art. 54º – Para
provar qualquer acusação é necessário o testemunho inconteste de pelo
menos duas testemunhas, ou excepcionalmente de uma, quando corroborado
por indícios veementes. Art. 55º – Poderão servir de testemunha as pessoas
idôneas que creiam e m Deus. Art. 56º – Os membros comungantes não
poderão eximir-se da obrigação de depor, uma vez intimados, e a
desobediência importará em sanção.- Art. 57º – As testemunhas poderão ser
recusadas por impugnação das partes, cabendo ao concílio julgar da sua
procedência. - Art. 58º – Não serão obrigados a depor um contra o outro
cônjuge e os parentes consangüíneo ou afins até o terceiro grau civil. - Art. 59º
– Antes de depor, as testemunhas prestarão o seguinte compromisso:
“Prometo, diante de Deus e deste concílio, que direi toda a verdade sobre o
que souber e me for perguntado”. Art. 60º – As testemunhas serão inquiridas
perante o acusado, salvo se este, avisado, não tiver comparecido.- Art. 61º –
As testemunhas serão argüidas primeiro pela parte que as indicou, depois pela
parte contrária e finalmente pelos membros do concílio.- Art. 62º – Nenhuma
testemunha poderá assistir ao depoimento de outra. Art. 63 – Toda inquirição

será feita sob a direção do presidente do concílio e não se farão perguntas,
nem se darão respostas sem o seu consentimento. Parágrafo único – Do
indeferimento de perguntas caberá recurso de agravo. Art. 64º – Qualquer
contradita ou impugnação à testemunha somente será admitida antes de
tomado o seu depoimento. Art. 65º – As partes poderão requerer se consignem
no termo do depoimento as perguntas indeferidas, bem como a impugnação às
respostas redigidas pelo presidente. Art. 66º – Os depoimentos serão
reduzidos a termo e assinado pelo presidente, pela testemunha, pelas partes e
merecem fé em qualquer concílio. Art. 67º – Uma testemunha, poderá ser
inquirida por outro concílio em razão de distância, mediante precatória. Art. 68º
– Será admitida acareação entre acusado e ofendido, e entre acusado e
testemunhas e também entre testemunhas. Art. 69º – Poderão ser juntados ao
processo os documentos assinados, cuja autenticidade não seja posta em
dúvida. Capítulo VII - Dos Recursos - Art. 70º – Pelo recuso o vencido
provoca um novo exame da causa no mesmo concílio que proferiu a decisão,
ou em instância superior. Art. 71º – Mediante requerimento as partes poderão
obter cópia dos termos do processo registrado nas atas do concílio julgador,
desde que pagas as despesas respectivas. Art. 72º – Quando uma causa subir
à instância superior, o concílio inferior remeterá com ela todos os termos do
processo, devendo o novo julgamento cingir-se ao que aí se contém. Art. 73º –
Em hipótese nenhuma, os membros do concílio recorrido, presentes no concílio
superior, tomarão

parte no julgamento do recurso. Art. 74º – O acórdão

proferido no recurso deverá ser remetido ao concílio de origem. Art. 75º – São
os seguintes recursos admitidos: agravo, revisão, apelação e recurso
extraordinário. Art. 76º – Caberá agravo da decisão que rejeitar a suspeição
argüida e da que indeferir pergunta a qualquer testemunha. Parágrafo único –
O recuso de agravo será decidido como preliminar pelo mesmo concílio que
julgar a apelação. Art. 77º – Caberá a revisão quando, baseado em novas
provas, o vencido requerer nova decisão ao concílio que proferiu a sentença.
Art. 78º – Caberá apelação quando, não se conformando com a sentença, o
vencido recorrer a instância superior. Parágrafo 1º – A apelação não terá efeito
suspensivo. Parágrafo 2º – Perderá o direito de apelar a pessoa que recusou
defender-se perante o concílio inferior. Art. 79º – A apelação deverá ser feita

em requerimento fundamentado e entregue ao presidente do concilio recorrido,
no prazo de trinta dias do conhecimento oficial da decisão. Parágrafo único –
São razões suficientes para a apelação qualquer irregularidade prejudicial à
defesa, erro, injustiça ou prejuízo manifestado no correr do processo. Art. 80º –
O concílio recorrido encaminhará a apelação e suas razões ao concílio
superior, no início da primeira reunião subseqüente. Art. 81º – Se o recorrente,
por qualquer dos meios permitidos, não sustentar a apelação perante o concílio
superior, terá o recurso arquivado, tomando-se final a sentença recorrida. Art.
82º – Recebida a apelação, nomear-se-á um relator que no prazo determinado
fará o seu relatório e emitirá seus parecer. Art. 83º – O julgamento da apelação
obedecerá à seguinte ordem: a) leitura do relatório; b) defesa do apelante; c)
réplica do apelado; d) tréplica do apelante; e) chamada: nominal para proferir o
voto, que poderá ser fundamentado pelo juiz. Art. 84º – Caberá recurso
extraordinário ao Supremo Concílio: a) quando a causa versar matéria
interpretativa de norma constitucional; b)quando os concílios inferires deixaram
de cumprir no processo leis ou resoluções do Supremo Concílio, ou as
contrariarem; c) quando houver divergência

jurisprudencial dos concílios

inferiores. Art. 85º – O processamento do recurso extraordinário obedecerá ao
disposto no artigo 83. Art. 86º – A decisão do concílio superior poderá
confirmar, derrogar ou revogar a sentença, ou ainda mandar proceder a novo
julgamento. Capítulo VIII - Da Reabilitação - Art. 87º – Toda pessoa
disciplinada terá direito a solicitar reabilitação, desde que apresente suficientes
provas de arrependimento e testemunho satisfatório, depois de tempo
considerável. Art. 88º – A reabilitação de oficiais suspensos ou excluídos os
restaura ao primeiro ofício, colocando-os, porém, em disponibilidade ativa. Art.
89º – A reabilitação do ministro será gradativa: admissão à Santa Ceia, licença
para pregar e reintegração no ministério. Parágrafo único: A reintegração
dependerá de tempo considerável, procedimento exemplar e pronunciamento
favorável da Igreja. Art. 90º – A reabilitação será efetuada pelo concílio que
proferiu a sentença, ou por outro da mesma categoria, mediante prorrogação
da competência. Permanecendo em pé o concílio, o presidente, Reverendo
Professor João Euclides Pereira, promulgou, solenemente a nova Constituição
que entra e vigor imediatamente. Orou o Reverendo Sebastião Gomes Moreira,

agradecendo a Deus a benção de poder, sob a sua graça, a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil contar com este novo testo constitucional.
Tendo sido prorrogados os trabalhos foi também homologado o Código
Disciplinar e, permanecendo o Concílio em pé, foi o mesmo solenemente
promulgado pelo presidente, tendo orado, agradecendo a orientação divina o
Reverendo Luthero Cintra Damião. Resolve-se que o texto da Confissão de Fé
e catecismos Maior e Breve a que se refere o artigo segundo da Constituição
promulgada é o da tradução brasileira, conforme edição de mil novecentos e
cinqüenta e um. Resolve-se que a Constituição seja imediatamente publicada
no órgão oficial da Igreja. Passando-se aos passos necessários para o
encerramento desta reunião, foi lida e aprovada esta ata, aprovando-se em
conjunto, as atas desta reunião, seguindo-se oração pelo vice-presidente,
cântico do hino duzentos e cinqüenta e cinco dos Salmos e Hinos, e benção
apostólica pelo presidente. Encerrou-se a reunião às vinte horas. Eu secretário,
lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga. E eu, secretário
executivo, a transcrevi e assino. José Coelho Ferraz.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de abertura
Aos quatro dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco, às
dezenove horas e trinta minutos, na Catedral Evangélica de São Paulo, situada
na rua Nestor Pestana, número cento e cinqüenta e dois, na capital de São
Paulo, reuni-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, reunião esta que foi antecipada de janeiro de mil novecentos e sessenta
e seis para julho de mil novecentos e sessenta e cinco por motivo do
transcurso, neste ano de mil novecentos e sessenta e cinco, do Primeiro
Centenário da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo.
Achava-se presente a Mesa Diretora do Concílio, composta do Presidente.
Reverendo João Euclides Pereira; do Vice-presidente, Reverendo Rubens
Cintra Damião; do Primeiro Secretário, Reverendo Laudelino de Abreu
Alvarenga, e do Segundo Secretário. Reverendo Antonio Godoy Sobrinho. O
presidente chamou á ordem o Concílio. Responderam a primeira verificação de
presença os seguintes representantes de Presbitérios: Presbitério da Alta
Paulista; Reverendo Lauresto Rufino e Presbítero Sebastião Garcia de Matos;
Presbitério Araraquarense: Reverendos Rubens Cintra Damião e Laudelino
de Abreu Alvarenga e Presbítero Osvaldo Batista; Presbitério Brasil Central:
Reverendos Riyoshi Tizuka e José Inocêncio de Lima e Presbítero Ronan
Rezende e Silva; Presbitério do Oeste: Reverendos Isaias Garcia Vieira e
Alcides Carlos de Oliveira; Presbitério Sul de Minas: Reverendos José
Eduardo Bornelli e Lutero Cintra Damião e Presbítero Waldemar Caixeta
Sobrinho; Presbitério de Leste – nihil; Presbitério de São Paulo: Reverendo
Daily Resende França e Presbíteros José Rodrigues da Costa, Josué Pacheco
de Lima e Silvestre Carlos Cassulino; Presbitério Paulistano: Reverendo
Milton dos Santos; Presbitério de Osasco: Reverendo João Euclides Pereira;
Presbitério de Londrina: Reverendos Agenor Cunha Guedes, Jonas Dias
Martins e Presbítero Vicente Carvalho Pinto; Presbitério de Maringá:
Reverendos Antonio de Godoy Sobrinho e João Daniel Migliorini; Presbitério
de Botucatu: Reverendos Antonio C. R. Alvarenga, Wilson Guedelha e

Presbíteros Áureo Rodrigues Pinheiro e Guilherme Machado: Presbitério de
Assis: Reverendos Azor Etz Rodrigues e Lísias Oliveira dos Santos e
Presbíteros Egídio Martins Coelho e Djalma Barbosa de Oliveira; Presbitério
do Nordeste: Reverendo Vicente Felipe de Souza; Presbitério do Rio de
Janeiro: Reverendo Wildeberg Magno. Estando presentes vinte e dois
Ministros e doze Presbíteros, representando catorze Presbitérios e todos os
Sínodos, o presidente declarou abertos os trabalhos, dirigindo uma oração a
Deus. Passou-se ao culto público, seguindo para o púlpito a Mesa do Concílio
juntamente com os Reverendos Jorge Bertolaso Stela e Daily Resende França,
respectivamente Pastor emérito e Pastor da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo. O Culto constou do seguinte programa: leitura do
Salmo cento e trinta e três por um grupo de jovens, oração de invocação pelo
Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, hino vinte e três dos Salmos e Hinos,
pela congregação, leitura do capítulo quarto da Carta aos Efésios por um grupo
de moços; hino pelo coral da Igreja, leitura Bíblica alternada, dos versículos um
a seis do capítulo quinze do Evangelho de São João. Dirigida pelo Reverendo
Rubens Cintra Damião, interlúdio pelo órgão; oração silenciosa; oração e
saudação ao Concílio pelo Reverendo Daily Rezende de França. Pastor da
Igreja Local: leitura Bíblica no livro do Apocalipse, capítulo três, dos versículos
sete a treze e apresentação, pelo presidente, da mensagem baseada no
versículo oitavo do texto lido, sob o seguinte tema: “A Fidelidade de uma Igreja
por Cem Anos de Trabalhos”, hino pelo coral, leitura do capítulo dezessete de
São João por um grupo de jovens; celebração da Santa-Ceia presidida pelo
presidente; cântico do hino Oficial da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, oração pelo Reverendo Jorge Bertolaso Stella; bênção apostólica pelo
presidente e Amém coral. Feita nova verificação do “quorum” às vinte e uma
horas, responderam a mesma nos membros presente á primeira, mais os
Reverendos Ner Moura ( Presbitério Oeste do Paraná) Álvaro Simões e Tércio
Moraes Pereira ( Presbitério Paulistano) e Presbítero José Ortenzi, do mesmo
Presbitério: Presbítero Albertino Silva e João Batista de Lima, do Presbitério de
Osasco; Reverendos Paulo Martins de Almeida, Armando Gonçalves e Silas
Ferreira da Silva e Presbítero Flávio de Barros Teixeira, do Presbitério de
Leste; Reverendos Abival Pires da Silveira e João Velú Galvão, do Presbitério

de São Paulo; Reverendo Atílio Fernandez, do Presbitério da Alta Paulista.; Passou-se em seguida á Eleição Da Nova Mesa, que ficou assim constituída:
Presidente, Reverendo Daily Resende França; Vice-Presidente, Reverendo
Rubens Cintra Damião; Primeiro Secretário, Reverendo Antonio Godoy
Sobrinho e Segundo Secretário, Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga. A
seguir foi dada posse á nova Mesa eleita, falando, em nome dos eleitos, o
Reverendo Daily Resende França. Foi fixado o horário regimental dos
trabalhos, a saber: das oito e trinta da manhã ao meio dia e das catorze às
dezessete horas devendo os primeiros minutos de cada sessão ser utilizados
para momento devocionais. O Sr. Presidente nomeou para dirigir a devocional
do dia seguinte o Reverendo Azor Etz Rodrigues, às vinte e três horas e vinte
minutos, com oração pelo Reverendo Rubens Cintra Damião e bênção
apostólica pelo presidente, foi encerrada a sessão de abertura deste Supremo
Concílio. Eu, primeiro Secretário, lavrei e assino a presente ata: Reverendo
Antonio de Godoy Sobrinho. E eu, primeiro secretário no exercício de
secretário executivo a transcrevo, dato e assino. São Paulo, dez de abril de mil
novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Aos cinco dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco, no
edifício da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, sito no Jardim Bonfigliohi, rua dezesseis, número vinte, capital de São
Paulo, teve início a segunda sessão da quarta reunião ordinária do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Às oito horas e trinta
minutos o Reverendo Azor Etz Rodrigues dirigiu a devocional, tendo para sua
meditação, lido em Marcos, capítulo onze versos doze a vinte e seis sendo
tema: “ Tende fé em Deus”. Após a devocional foi feita a verificação do
“quorum”, tendo respondido a chamada todos os presentes á sessão anterior,
mais os seguintes elementos: Reverendo José Ausberto Bressani e Presbíteros
Evaldo Teixeira Calado e carlos Mariano da Silva, do Presbitério Sul de São
Paulo; Reverendo Seth Ferraz do

Presbitério Paulistano; Reverendo Ciro

Machado, Suplente do Reverendo João Euclides Pereira, Reverendo Orlando
Ferraz, e Reverendo Josué Cintra Damião, do Presbitério de Osasco;
Reverendo João dos Passos Furtado e Presbítero Dalmino Caldeira de
Andrade, do

Presbitério de Santa Catarina; Reverendos Altair Gravestein

Borges de Morais e Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa, do Presbitério Sul
do Paraná; Reverendo Alcides Corrêa de Morais, do Presbitério de Botucatu;
Reverendo Altair Monteiro Silva, do

Presbitério do Rio de Janeiro. Às

justificativas relacionadas com ausência na primeira sessão, justificativas estas
apresentadas pelos Ministros e Presbíteros acima citados foram aceitas pela
casa. Foi Aprovada a ata da sessão anterior. O Reverendo Rubens Cintra
Damião, em nome da Faculdade de Teologia, saudou em nome da Faculdade
de Teologia, o plenário do Supremo Concílio. O Centro Acadêmico Eduardo
Carlos Pereira também saudou o Supremo Concílio. Passou-se a recepção de
papéis e consultas. O Reverendo Azor apresentou relatório da organização do
Sínodo Central, relatório este que foi aprovado. Os secretários permanentes
leram os seus relatórios. O primeiro a fazê-lo foi o Reverendo Laudelino de
Abreu Alvarenga, em nome do Sínodo Ocidental, que relatou o seguinte: a) foi

jubilado, compulsoriamente, o Reverendo Domingo Bezerra Pais; b) Foram
organizadas às seguintes Igrejas: Segunda de São José do Rio Preto,
Cardoso, Américo de Campos, Paulicéia, Segunda de Campinas, Cosmópolis e
Limeira; c) foi dissolvida a Igreja de Pinheiros; d) mudança dos nomes das
Igrejas de Jacui e São José do Rio Preto para Igreja de Fortaleza de Minas e
primeira de São José do Rio Preto. O senhor presidente nomeou às várias
comissões, que são: a) Comissões de Exame de Livros de Atas do Sínodo
Setentrional, Reverendo Alcides Carlos de Oliveira e Presbítero Ronan
Rezende e Silva: do Sínodo Meridional, Reverendo Tércio Morais Pereira e
Presbítero Egídio Coelho; do Sínodo Oriental, Reverendo Agenor Cunha
Guedes e Presbítero Carlos Mariano; do Sínodo Ocidental, Reverendo João
Velú Galvão e Presbítero Albertino Silva; do Sínodo Central, Reverendo João
dos Passos Furtado e Presbítero Vicente Carvalho Pinto; Comissão de Papéis
e Consultas: Reverendo João Euclides Pereira, Rubens Cintra Damião, Abival
Pires da Silveira e Presbíteros José Rodrigues da Costa e Josué Pacheco de
Lima; Comissão de Estatística e Estado Espiritual; Reverendo Wildberger
Magno, José Inocêncio de Lima e Presbítero Djalma Barbosa de Oliveira; Comissão de Exame de Livro de Atas da Mesa Administrativa e Deliberações
da mesma: - Reverendo Antonio Corrêa R. Alvarenga, Vicente Felipe dos
Santos, João Daniel Migliorini e Presbíteros Altemiro Gomes de Brito e
Waldemar Caixeta Sobrinho, Comissão de Exame do Relatório de “ O
Estandarte”; Reverendo Jonas Dias Martins, Roberto V.C.T. Lessa, Lísias
Oliveira dos Santos e Presbítero Osvaldo Batista ; Comissão de Exame do
Relatório de Betel : - Reverendo Alcides Correia de Morais, José Eduardo
Bonelli e Presbítero Silvestre Cassulino; - Comissão de Exame do Relatório da
Junta de Missões: - Rev. Isaias Garcia Vieira, Ner de Moura, Rioshi Iizuka e
Presbítero Guilhrme Machado; Comissão de Exame do Livro da Tesouraria do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; - Reverendos
Milton dos Santos, Atilio Fernandes e Presbíteros Altemiro Gomes de Brito;
Comissão de Exame do Relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira; Reverendo Seth Ferraz, Alvaro Simões, Lauresto Rufino e Presbítero José
Ortenzi; Comissão e Exame do Relatório da Comissão de Construção do
Templo de Brasília e

da Secretaria Executiva da Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil; - Reverendos Armando Gonçalves,Orlando Ferraz,
Lutero Cintra Damião, Silas Ferreira da Silva e Presbítero Dalmiro Caldeira de
Andrada; Comissão de Recepção e Diplomacia: - Reverendo Rubens Cintra
Damião e Presbítero Josué Pacheco de Lima. Às onze horas foram suspensos
os trabalhos com uma oração pelo Reverendo Daily Rezende de França, sendo
os mesmos reabertos às dezesseis horas e dez minutos com cântico da
primeiro estrofe e coro do hino duzentos e cinqüenta e cinco. A comissão de
Recepção e Diplomacia fez ressaltar a presença do Reverendo José Coelho
Ferraz, como presidente da Confederação Evangélica do Brasil, o qual depois
de ter sido saudado pelo presidente, dirigiu breves palavras a casa. A mesma
Comissão apresentou o secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil,
Reverendo Ivan Spindola

de Avila. O secretário permanente do Sínodo

Ocidental comunicou, como novos membros daquele Sínodo, os Reverendos
Eduardo Galasso Farias, Anibal José Pereira, Ezequias Souza e Silva, José
Eduardo Bornelli e Saulo Castilho., Todos os elementos que pela primeira vez
fazem presentes a reunião do Supremo Concílio, foram apresentados, tendo
sido saudado, também, o ministro mais idoso da Igreja, Reverendo Alfredo
Ferreira, o qual usou a palavra para dirigir uma saudação ao Concílio. A
Comissão de Papéis e Consultas apresentou parecer no sentido de que o
“quorum” da Mesa Administrativa seja formando de um terço dos Presbitérios
e, pelo menos um elemento dos membros da Mesa Administrativa, parecer
este que foi aprovado. Quanto ao documento número dois, dirigido ao Concílio
pelo Presbitério de londrina solicitando cópia das atas do Sínodos Meridional
relacionadas com os problemas da Igreja de Cornélio Procópio, a mesma
Comissão deu o seguinte parecer: “ que o Sínodo Meridional, através de sua
mesa executiva, resolvesse o problema providenciando às cópias solicitadas”.
O Reverendo Daily Rezende França passou a presidência ao Reverendo
Rubens Cintra Damião para, em nome da Comissão de Re-estruturação do
Instituto José Manoel da Conceição, apresenta relatório relacionado com a
mesma matéria, tendo o referido relatório sido aprovado. O Reverendo Daily
Rezende França reassumiu a presidência, concedendo oportunidade para o
Reverendo João Euclides Pereira dar informações concernentes ao Instituto
José Manoel da Conceição. Esgotado o horário regimental, encerrou-se a

presente sessão às dezenove horas, com uma oração pelo Reverendo Roberto
Vicente Themudo Lessa. Eu primeiro secretário, lavrei e assino a presente ata:
Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, e eu primeiro secretário no exercício de
secretário executivo a transcrevo, dato e assino. São Paulo, dez abril de mil
novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Aos seis dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco, no edifício
da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sito
no jardim Bonfigliori, Rua Dezesseis, número vinte, capital de São Paulo. As
oito horas e cinqüenta minutos teve início a terceira sessão da quarta reunião
ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
com devocional dirigida pelo Reverendo João Daniel Migliorini, o qual
fundamentou sua meditação no texto de segunda aos Coríntios, capítulo cinco,
verso quinze. Após a devocional, foi feita a verificação do “quorum”, tendo
respondido a chamada todos os membros presentes na sessão anterior, mais o
Doutor Fernandino Caldeira de Andrade, do Presbitério Paraná, que justificou
sua chegada retardatária ao Concílio. Justificaram suas ausências a sessão
anterior os Reverendos Paulo Martins de Almeida e Gerson Morais, sendo este
último nome de mais um que deve ser acrescentado ao número dos que ainda
não haviam chegado para reunião da sessão anterior. O senhor presidente
comunicou a designação do Doutor Fernandino Caldeira de Andrade para
integrar a comissão de Exame do Relatório da Fundação Eduardo Carlos
Pereira. Assumiu a presidência o Reverendo Laudelino de Abreu para que o
Reverendo Daily Resende França apresentasse o relatório relacionado com a
participação de nossa Igreja junto a Confederação Evangélica do Brasil. Depois
de discussões a respeito do referido relatório, resolveu-se que se registrasse,
em ata, um agradecimento profundo á comissão de nossa Igreja, comissão
esta que tomou parte decisiva na solução dos problemas relativos a
Confederação Evangélica do Brasil. A pedido do próprio relator foi também
aprovado que se enviasse um ofício de solidariedade ao Reverendo Adorno
Amantino Vassão, visto que o mesmo tem sido atacado por elementos que
querem prejudicar a causa das Igrejas Evangélicas no Brasil. Registrou-se a
presença, como visitante, o Reverendo Gordon Choun, professor de nossa
Faculdade de Teologia e Pastor de nossa Igreja, servindo ao Presbitério de
Osasco. O Doutor Célio de Melo Almada apresentou o seu relatório, na

qualidade de presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira, tendo o mesmo
sido aprovado. Prorrogou-se o tempo regulamentar para que pudesse ser
apreciado demoradamente o relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira.
Orou em favor do relator o Reverendo João Euclides Pereira. Suspenderam-se
os trabalhos às doze horas e vinte minutos, sendo reabertos às catorze horas,
com o cântico do Hino seiscentos e oito, coro terceiro. O senhor Tércio Salém,
do Instituto Cultural do Trabalho e membro da Igreja Unida de São Paulo, foi
apresentado para dar informações acerca do sindicalismo. Em conseqüência
disto foi proposto e aprovado que uma comissão composta do Reverendo José
Ferreira Filho e Presbítero Josué Pacheco de Lima, para providenciarem a
difusão do Sindicalismo nas várias camadas de nossa Igreja. A comissão de
Exame do livro de Atas do Sínodo Setentrional examinando o mesmo
apresentou o seguinte relatório, aprovado pela casa: a) que o mesmo seja
aprovado, com

as

seguintes

observações:

I)

que, tendo

o

Sínodo

desorganizado em vinte e um de abril de mil novecentos e sessenta e um, só
nesta data, ou melhor, nesta reunião foi apresentado este livro de Atas; II) não
registra, o livro os nomes de todas as Igrejas que compõem o Sínodo; III) que
algumas Igrejas estão com seus nomes incompletos, tais como: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª,
5ª, 6ª e 7ª Igrejas do Estado da Guanabara e que estas correções sejam feitas
na próxima oportunidade. A comissão de Exame do livro de Atas do Sínodo
Oriental apresentou relatório dizendo que o devido livro não foi recebido pelo
Supremo Concílio. Foi aprovado um substitutivo ao parecer desta mesma
comissão no sentido de que o Supremo Concílio Oficie aos Sínodos,
lembrando-os de que devem mandar os seus papéis e livros competentes,
para um bom andamento de seus trabalhos. Suspenderam-se os trabalhos as
dezesseis horas e foram reabertos as dezesseis horas e dezoito minutos com o
relatório da Comissão que examinou o livro de atas da Mesa Administrativa e o
relatório da Mesa Administrativa, tendo a mesma Comissão feito a seguinte
proposta, também aprovada pela casa: a) que o Supremo Concílio aprove e
designe uma Comissão para acompanhar os trabalhos do Oitavo Congresso
Nacional da Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil, a realizar-se em
Curitiba, no mês em curso, entre os dias vinte e vinte e cinco, Esgotado o
horário regimentar, foi proposto que a sessão se estendesse até que fosse

eleita a Comissão do Supremo Concílio para acompanhar o Oitavo Congresso
Nacional da Mocidade porque a Confederação não obedeceu algumas
determinações da Mesa Administrativa. Esta eleição não se efetivou dentro
daquele prazo. O Senhor presidente, sob protesto do Reverendo Laudelino de
Abreu Alvarenga, encerrou a presente sessão, tendo orado o Reverendo
Gerson Morais. Eu, primeiro secretário, lavrei e assino a presente ata:
Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, e eu primeiro secretário no exercício
de secretário executivo a transcrevo e dato e assino, São Paulo dez de Abril de
mil novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
Aos sete dia do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco, no prédio
da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
localizado no Jardim Bonfiglioli, rua dezesseis, número vinte, capital de São
Paulo, às oito horas e trinta minutos teve inicio a quarta sessão da quarta
reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, tendo dirigido a devocional o Reverendo Jonas Dias Martins.
Responderam á chamada trinta ministros e treze presbíteros, tendo, portando
havido “quorum”. Aprovou-se a ata da sessão anterior, justificaram suas
ausências na sessão anterior os Presbíteros Raul Venâncio e Djalma Barbosa
de Oliveira e Reverendo Silas Ferreira da Silva. Leram-se telegrama de
saudação a este Concílio enviado pela Sociedade Bíblica do Brasil, assinado
pelo Reverendo Evaldo Alves, e telegrama, com o mesmo teor, do Reverendo
Sátila do Amaral Camargo. Assinada pelo Reverendo Roberto E. Lodvich foi
recebida a Missão Presbiteriana do Brasil Central saudando este supremo
Concílio, cujos termos são os seguintes: “São Paulo, cinco de Julho de mil
novecentos e sessenta e cinco. Ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Rua Nestor Pestana, cento e trinta e seis, São Paulo,
Capital. Prezados irmãos em Cristo: Tivemos o prazer de assistir ao culto de
abertura desse ano, na Primeira Igreja Presbiteriana Independente. Desejamos
externar aos distintos colegas e irmão a nossa amizade e o nosso afeto pela
Gloriosa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no fiel cumprimento da
sua missão evangélica. Estamos unidos pela história do Presbiterianismo no
Brasil, pelo presente momento na vida da Igreja e pelo futuro no esforço em
prol dos ideais Cristão. Fazemos votos que a presente reunião corra com pleno
êxito e que todos os problemas sejam oportunidades de testemunhar a fé em
Cristo

Jesus,

Senhor

da

igreja.

Fraternalmente.

Robert

E.

Lodvich.

Representative Comission da COEMAR e secretário geral da Missão
Presbiteriana do Brasil Central”. Resolveu-se responder a mesma, tendo em
vista sua importância. Leu-se, também, carta de saudação da Confederação da

Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil. Foi lido um documento da
Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul, dirigido ao Supremo
Concílio, tendo o mesmo sido desenvolvido a Igreja remetente por não vir
pelos tramites legais. Foram apresentados ao plenário os Reverendo Getúlio
de Andrade, Ageo Mariano da Silva, Rubens Aversari e Jônatas do vale
Moreira, todos Pastores da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sendo
o ultimo um dos Pastores da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de
São Paulo. A comissão eleita para acompanhar os trabalhos do oitavo
Congresso Nacional da Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil
constitui-se dos seguintes elementos: Reverendos Rubens Cintra Damião, Azor
Etz Rodrigues e Tércio Morais Pereira. Os Reverendos Milton dos Santos, Silas
Ferreira da Silva e Lutero Cintra Damião e o Presbítero Josué Pacheco de
Lima foram designados para tratar do problema da previdência do Pastor.
Aprovou-se que houvesse sessão noturna, tendo o horário regimentar sofrido
mudança no expediente da tarde, quando ficou estabelecido que a sessão da
tarde iria até as dezoito horas e depois haveria a continuação da mesma a
partir das dezenove e trinta às vinte e duas. A comissão de Papéis e Consultas
passou a dar alguns pareceres: a) Quanto à ajuda financeira do Supremo
Concílio ao Instituto Educacional Evangélico de Arapongas, a Comissão relatou
que a mesma é legítima e que depois, em Plenário, se tratasse das relações do
Instituo João Calvino com o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil e este assunto fosse encaminhado á Fundação
Eduardo Carlos Pereira, que é a entidade que responde pelo ensino teológico
na mesma Igreja; b) quanto ao documento número nove, enviado pelo
Presbitério de Londrina, e que interroga acerca de decisões da Mesa
Administrativa ad - referendu do quorum, foi dado o parecer seguinte: que,
dadas às funções da Mesa Administrativa, expressas no artigo cento e
cinqüenta e nove da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, todos os atos referidos foram legítimos e legais e oportunos. Os
trabalhos foram suspensos às doze horas com uma oração pelo Reverendo
Seth Ferraz e foram reabertos às catorze horas e trinta minutos com cânticos
de um corinho e oração pelo presidente. A comissão nomeada para estudar a
filiação a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ao Conselho Mundial de

Igrejas, apresentou relatório, nos seguintes termos: Considerando que o
Concílio não tem os esclarecimentos necessários para decidir sobre o assunto
e visto que a própria Comissão não tenha chegado a uma conclusão em virtude
de opiniões divergentes, a mesma Comissão declara que, no momento
presente, é inconveniente tal filiação. A comissão propõe seja a matéria
deixada sobre a mesa até a próxima reunião do Supremo Concílio e que este
mesmo Concílio tome os passos necessários para obter às informações
concretas e reais. Tal relatório foi assinado com restrições por um membro da
referida Comissão, Reverendo Azor Etz Rodrigues. Foi aprovado um
substitutivo ao relatório da comissão acima, nos seguintes termos: Em face dos
movimentos ecumênicos da atualidade, a Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil toma a seguinte posição: a) orar intensivamente a favor de um
avivamento mundial operado pelo Espírito Santo de modo a reunir todos os
cristãos em torno de Nosso Senhor Jesus Cristo; b) conservar-se vigilante na
defesa das sãs doutrinas do Evangelho ameaçadas pelas grandes apostasias
que lavra por todo mundo; c) continuar eqüidistante dos movimentos
ecumênicos que se verificam no mundo cristão hodierno; d) manter uma
comissão permanente de relações inter-eclesiásticas com vista a estudos
constantes do assunto em apreço. Foi recebida a visita da Sociedade
Auxiliadora de Senhoras, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São
Paulo, a qual, em nome da mesma Igreja Centenária, veio fazer uma saudação
ao concílio. Recebidas pelo Senhor presidente, leu discurso de saudação a
Senhora Ceci Oppermann do Amaral. A Sociedade Eduardo Carlos Pereira
também se fez presente ao lado do grupo da Sociedade Auxiliadora de
Senhoras, sendo seu representante o Senhor Luiz Andrade, Dona Edméia
Costa Andrade foi apresentada como representante da Mesa Diaconal da
Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. A visita de todos
estes grupos se devem aos trabalhos de uma comissão desta Igreja, cujo nome
é: Comissão de Festejos do Primeiro Centenário da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo. Dona Josefina Cintra Damião,
encontrando-se presente e sendo uma personalidade querida no seio da Igreja
Nacional e mãe de quatro ministros presentes, também foi homenageada pelo
Concílio, tendo-a saudado afetivamente o Reverendo Azor Etz Rodrigues.

Referente

ao

primeiro

Centenário

da

Primeira

Igreja

Presbiteriana

Independente de São Paulo, foi lida uma poesia da autoria da Doutora Ilbia
Jansen Cintra Damião. Orou, em nome da Sociedade Auxiliadora de Senhoras
visitantes e em favor deste concílio, a Senhora Julia da Silveira Lima. Os
trabalhos foram suspensos às dezessete horas e reabertos às dezessete e
vinte. Esgotado o horário regimentar, prorrogaram-se os trabalhos até a dezoito
e quarenta, quando foram suspensos, reabrindo-se os mesmos às dezenove e
trinta, com uma oração pelo senhor presidente. Falou ao plenário o Reverendo
Alfredo Teixeira, relembrando alguns passos históricos de nossa Igreja no norte
do Brasil. Apresentado o relatório de “O Estandarte”, deliberou-se aprovar o
mesmo relatório da Comissão, bem como apreciar o seu trabalho e que o
Supremo Concílio censure a direção de “O Estandarte” pela maneira informal e
incompleta como apresentou o seu relatório. A presente sessão foi encerrada
às vinte e duas horas e dez minutos com alguns momentos devocionais de
oração. Eu primeiro secretário, lavrei e assino a presente ata. Reverendo
Antonio de Godoy Sobrinho, e eu primeiro secretário no exercício de secretário
executivo às transcrevo, dato e assino. São Paulo, dez de abril de mil
novecentos e sessenta e nove. Milton Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quinta Sessão
Aos oito dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco no edifício
da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sito
no Jardim Bonfiglioli, Rua dezesseis, número vinte, capital de São Paulo, teve
inicio a quinta sessão da quarta reunião ordinária do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil com uma devocional às oito horas
e trinta minutos dirigida pelo Reverendo Vicente Felipe de Souza. Feita a
chamada, responderam a mesma os mesmos participantes da sessão anterior,
menos Doutor Fernandino Caldeira de Andrade, Presbítero Flávio de Barros
Teixeira, Reverendo João Velu Galvão, Reverendo Atílio Fernandes, tendo
portanto havido “quorum”. Fez-se notar, a presença do Reverendo Roldão
Trindade de Ávila tesoureiro do Supremo Concilio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, o qual, depois de apresentar o seu belo relatório e de
ter o mesmo sido aprovado foi objeto das saudações do Concílio bem como
das orações deste pelo seus vinte e quatro anos de serviço prestado às varias
tesourarias da Igreja. Foi lido e aprovado o relatório da fundação Eduardo
Carlos Pereira, relatório este que incorporou o relatório do Reitor da Faculdade
de Teologia, Reverendo Wilson Guedelha. Este último relatório também foi
aprovado pedindo-se, através do Reverendo Roberto V.C.T. Lessa, que se
registrasse em ata um voto de apreciação pelos progressos verificados na
faculdade de Teologia. Concedeu-se licença para a retirada dos seguintes
membros: Presbítero Dalmiro Caldeira de Andrada, Doutor Fernandino Caldeira
Andrada. Os trabalhos foram suspensos às doze horas e vinte minutos, depois
de o plenário decidir pela prorrogação do horário regimentar, às catorze horas
e trinta minutos os mesmo foram reabertos. Os Reverendos Armando
Gonçalves, Milton dos Santos, Paulo Martins de Almeida e o Presbítero José
Ortenzi foram designados para que elaborassem um plano de distribuição dos
vários Sínodos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O Reverendo
Alfredo Borges Teixeira, estando em visita a esta sessão do Concílio
concedendo-se-lhe oportunidade para que se dirigisse ao plenário do Concílio,

saudou o mesmo, respondendo á sua saudação o Reverendo João Euclides
Pereira, que também orou por ele, pela sua família e pela sua filha que o
acompanhava, Dona Ruth Teixeira. Para discussão do Planejamento trienal
preparado pela Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, assumiu a presidência o primeiro secretário, Reverendo Antonio Godoy
Sobrinho, visto o presidente da Mesa ser relator do mesmo Planejamento. Às
dezesseis horas e vinte minutos suspenderam-se os trabalhos, sendo
reabertos vinte minutos depois, para a continuação da discussão dos itens do
Planejamento Trienal. Novamente os trabalhos foram suspensos às dezenove
horas e reabertos às vinte horas e dez minutos, sob a presidência do
Reverendo Rubens Cintra Damião. Foi aprovado o Planejamento Trienal da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o qual segue: I – Evangelização –
Uma Igreja que não evangeliza perdeu a visão de Deus e dos homens; está
portanto, em pecado. Falamos aqui de evangelização como conseqüência da
ordem de Cristo: - “Ide e pregai o evangelho a toda criatura”. São Paulo
escreveu a Timóteo, da úmida cela romana, no ano sessenta e seis, a sua
última carta e nela vertia toda a sua alma em conselhos, exortações e palavras
de estímulos. Para terminar, reuniu a essência de tudo quanto tinha dito num
grande encargo final:” Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo ...
que pregues a Palavra ( II Timóteo capítulo quatro, versos um a seis). O dever
principal de Timóteo era o de pregar. Os motivos mais solenes o impeliam a
isso. Paulo estava com os dias contados. As portas estavam abertas ... e por
quanto tempo ainda? Além disso, a situação geral do mundo naquela época
desfiava a coragem e dedicação dos crentes. As palavras de Cristo, dirigidas
aos discípulos e as de Paulo a Timóteo, tem uma aplicação permanente á
Igreja, no tempo e no espaço. A tarefa principal da Igreja pela proclamação do
Evangelho e tudo o mais surge como um corolário desse comportamento. A
evangelização foi assim entendida pela Igreja Primitiva. Este foi o segredo de
sua coragem ora vivendo em catacumbas, ora atirada às arenas , muitas vezes
martirizadas no fogo nos açoites; perdendo tudo e sem o direito a nada, mas
sempre pregando, pois não podia deixar de falar ... Alvo: a) dez mil novos
membros até a próxima reunião do Supremo Concílio. Qual o fundamento
deste alvo? Somos vinte presbitérios. Ora se cada presbitério obtiver uma

colheita de cento e doze membros novos, então teremos dois mil e dezesseis.
O numero de Igrejas em media dos nossos vinte Presbitérios é de dez para
cada. Verificamos que de cento e doze e doze novos membros e média para
cada Igreja é doze novos membros, no primeiro ano, isto é, em mil novecentos
e sessenta e seis, cujo alvo é de dois mil; b) em novecentos e sessenta e seis
dois mil novos membros por conversão; c) em mil novecentos e sessenta e
sete – cinco mil novos membros por conversão; d) em mil novecentos e
sessenta e oito – cinco mil novos membros por conversão; e) total de novas
Igrejas – sessenta. Qual o fundamento desta esperança? Dezoito Presbitério
organizando uma por ano em três anos teremos cinqüenta e quatro. Restarão
seis como desafio: Execução: Este plano será levado a efeito por intermédio
dos Presbitérios que determinarão às suas Igrejas a forma proveitosa e
edificante de evangelizar. Entretanto, o Supremo Concílio recomenda que pelo
menos duas campanhas evangelística sejam realizadas por ano. Campanhas
bem organizadas e sob a direção do Espírito Santos. Recomenda o Supremo
Concílio que reuniões especiais de oração sejam feitas pelas Igrejas para que
o alvo da conversão de almas seja uma realidade palpável em cada arraial
Independente. Que uma comissão seja nomeada para esse ministério. E que
esta comissão seja a Junta de Missões, cuja incumbência especifica no triênio
sessenta e seis e sessenta e oito haverá de ser promoção, orientação e
execução do Plano evangelístico. Manutenção – cada Igreja do seu orçamento
anual separará a mais alta porcentagem que puder a fim de realizar a obra da
evangelização. Quanto às despesas da Junta de Missões serão dotações
orçamentárias da Tesouraria do Supremo. Supervisão – Mesa Administrativa
mediante

relatórios

dos

Presbitérios

e

informações

prestadas

pelo

representante de cada Presbitério. Parágrafo único - A Junta de Missões, por
determinação do Supremo Concílio, prestará relatório do seu trabalho a Mesa
Administrativa de dois em dois meses. II – Educação Religiosa – A Escola
Dominical é a base do Progresso da Igreja. E quando falamos em progresso
estamos pensando em três dois seus aspectos: progresso numérico ou
catequético, progresso espiritual e progresso em conhecimentos. É preciso
reconhecer que um dos fatores que tem contribuído para diluir o sentido de
responsabilidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, bem como a

sua consciência de denominação, tem sido a ausência de um sentido
sistemático, demorado e sério de temas Bíblicos contemporâneos, da
contemporaneidade das suas plataformas, ecumênicas e estimular a vigência
destes

temas.

Mas,

no

momento

em

que

nos

faltara

consciência

denominacional nos meteremos em cavernas e daí para frente já não teremos
condições para confrontos, diálogos e empreendimentos. Devemos encarar
com seriedade o problema da Educação Cristã através da Escola Dominical.
Dentro deste Espírito o Supremo Concílio cria uma Junta de Educação
Religiosa com a responsabilidade de produzir currículo e lições para a Escola
Dominical. Esta Junta será composta de quatro elementos responsáveis pelos
setores de revista para adulto, mocidade, adolescente e crianças, que
correspondem aos cursos da Confederação Evangélica do Brasil, - popular,
mocidade, intermediário e primário. Determina o Supremo Concílio que estes
relatores fiquem com liberdade de formar a sua equipe e prestem relatório do
seu trabalho de dois em dois meses, à Mesa Administrativa. Fica a Junta
autorizada a iniciar às publicações quando julgar ser o momento oportuno. III –
Serviço Social – Ao pensarmos na tarefa social da Igreja devemos ter o
cuidado de evitar a tentação de esperar que a Igreja deva fazer de sua missão
ordinária algo extraordinário. Não se trata de uma tentativa de anexar uma
tarefa social á tarefa espiritual da Igreja como se fossem duas coisas
separadas. O que é o cumprimento de sua missão ordinária com fidelidade
extraordinária. Assim sendo, ao lado da Evangelização a Igreja prova o seu
amor a Cristo amando ao próximo, pois “se não amardes àqueles aos quais
vedes, como amareis ao Pai a quem não vedes”. Pode-se dizer, portanto, que
a ação social dos Cristãos no mundo nasce do amor. O cristão não pode ser
indiferente á situação econômica, social e política dos homens, porque seu
dever é amar o próximo. Mas esse amor não é puro sentimentalismo; deve
expressar-se em ação como nos mostra Jesus na parábola do bom samaritano,
“Aquele que ama, dizia um velho pregador, não espera, vai; não assiste,
participa; não conhece apenas, identifica-se com o objeto do

seu amor”,

Algumas das fronteiras que desafiam a nossa capacidade de amar nosso
semelhante estão aí. a) Alfabetização de Adultos – Num país onde cinqüenta e
oito por cento da sua população se constitui de analfabetos urge compreender

e

ouvir o clamor das multidões que pedem: - “procura vir ter conosco,

depressa, antes do inverno”. O cristianismo começa com um livro; Não pode,
portando, conformar-se com o analfabetismo, o que seria a sua própria
negação. Na qualidade de cristãos e membros de uma Igreja autenticamente
nacional, de que forma devemos nos comportar face ao desafio da capacitação
de mais da metade do nosso povo? Que o Supremo Concílio determine aos
Presbitérios e estes às Igrejas seja a alfabetização de adultos e mesmo de
crianças obra integrante das atividades anuais de cada comunidade local. E
que no fim do triênio tenhamos em cada Igreja Local uma escola de
alfabetização. Será esta a voz de presença da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil nos problemas do povo e da Pátria. b) Beneficência –
Nomear Comissão que estude qual a melhor estratégia a ser adotada pela
Igreja Presbiteriana Independente no tocante às casas de amparo a infância, a
velhice, etc... Devemos continuar a insistir numa obra centralizada sob a
responsabilidade de toda a Igreja ou seria mais produtivo que os Sínodos, os
Presbitérios ou até mesmo às Igrejas se associassem para resolver os
problemas da sua região? Cremos que esta superada a fase de centralização e
deveríamos caminhar em direção contemporâneas, tal como se adota hoje em
vários países da Europa e nos Estados Unidos. Determine o Supremo Concílio
que esta comissão preste relatório à Mesa Administrativa. c) Doutrina Social da
Igreja – Este é o campo teológico mais contemporâneo que temos diante dos
olhos. Pouco adianta a Igreja tentar desconhecer ou relegar a plano secundário
esta matéria. Cada dia que passa mais nos convencemos de que às rebeliões
do nosso século reclamam da Igreja e dos cristãos um tratamento do problema
social com maior profundidade. Este é o campo onde estamos sendo
chamados ao diálogo. Não devemos teme-lo e nem evita-lo; antes porem
necessitamos firmar os nossos pés sobre o assunto, definido a posição da
Igreja para que nossa atuação seja coesa, Alguns problemas mais difíceis
nesta área e que tem perturbado a Paz da Igreja são frutos da ausência de
uma definição doutrinária e com humildade devemos reconhecer, também, pela
falta de um exame demorado e sério do assunto. Isto só tem permitido o
aparecimento de francos atiradores. Que o Supremo Concílio crie um grupo de
estudo para examinar a matéria e produzir documento especial sobre nossa

responsabilidade social sob o prisma bíblico, teológico e sociológico. Determine
o Supremo que este grupo de estudo preste relatório a Mesa Administrativa de
dois em dois meses. IV – Laicato. (Atividades Leigas) – O sacerdócio universal
dos crentes assegura a todos os membros da Igreja uma participação ativa no
Reino de Deus. A igreja Presbiteriana Independente do Brasil, desde a sua
origem reconheceu a importância deste sacerdócio e pode dizer, sem
constrangimento, que uma das razões motivadoras do seu crescimento está
associada intimamente às atividades leigas ou ao sacerdócio secular. Nos dias
que correm sentimos uma certa urgência da renovação neste setor de
atividades da nossa Igreja. Alguns alegam que a letargia reinante é produto de
estruturas esclerosadas e até superadas. Para outros o problema não reside
simplesmente nas estruturas, mais na infra-estrutura, isto é, na força
motivadora desse trabalho que se encontra hoje cansada, desarvorada e vazia
de relevância. Esta ausência de relevância seria para os que pensam nesta
linha o resultado de uma ausência da Igreja nos principais problemas dos dias
que

correm.

Em

outras

palavras,

tratar-se-ia

de

uma

falta

de

contemporaneidade. Sem optar por esta ou aquela linha, pensamos que o
problema não pode ser qualificado em simples descontentamento ou lamúrias
infundadas. Não cremos que este Supremo Concílio tem o dever de
impressionar-se com a matéria. Há sintomas que denunciam fendas que
ameaçam nossos diques. E enquanto temos tempo façamos o bem. Na
qualidade de relator da comissão encarregada de dar os primeiros passos
neste assunto advertimos o colendo Concílio que nos ouve de que a matéria é
mais grave e mais relevante do que nos possa parecer. Que o Supremo
Concílio nomeie Comissão especial para isso com representação estratificada,
composta de dez elementos, Que as futuras revistas de Escola Dominical
sejam aproveitadas, também, como periódicos das atividades leigas de nossa
Igreja. Teríamos assim quatro revistas: adulto, mocidade, jovens e crianças. O
custo destas revistas seria coberto pelas Igrejas locais ao adquirirem às suas
lições para e Escola Dominical. V) Fundação Eduardo Carlos Pereira – Que o
Supremo Concílio apóie o plano a ser apresentado pela própria fundação.
Plano da Fundação: A Fundação Eduardo Carlos Pereira, registrada na forma
da lei, está empenhada numa Campanha Financeira visando a Constituição de

um fundo que garanta a realização de seus fins. O objetivo da Fundação é
manter a Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independe do Brasil,
mas tem por fins acessórios a criação de outros cursos de qualquer grau, tendo
em vista, sobretudo, a formação da juventude em bases intelectuais e
espirituais elevadas. Para a realização de seus fins possui a Fundação uma
propriedade de vinte e um mil metros quadrados, no Jardim Bonfiglioli, capital.
Como nos termos do artigo cento e sete da lei de diretrizes e bases da
Educação Nacional o poder público faculta aos contribuintes do Imposto de
Renda a dedução dos auxílios ou doações comprovadamente feitos a
Fundações Educacionais, esta fundação toma liberdade de solicitar a
permissão de colocar seu nome entre os participantes da Campanha. Saiba o
prezado amigo que sua colaboração não apenas terá o efeito de resolver um
problema imediato, mas também produzira reflexos benéficos na formação de
uma juventude melhor. “Campanha Financeira – Alvo: Cem Milhões de
Cruzeiros. Duração : cinco anos, com a aplicação do princípio de correção
econômica. Cada contribuinte saberá que de acordo com os reajustamentos
oficialmente elaborados, o compromisso assumido deverá ser atualizado nesse
prazo de cinco anos. Objetivo: Conseguir a autonomia Financeira da Faculdade
de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo cento e sete,
da lei número quatro e vinte e quatro de vinte de dezembro de mil novecentos e
sessenta. Diretrizes e

Bases da Educação Nacional): O poder público

estimulará a colaboração popular em favor das fundações e instituições
culturais e educativas de qualquer espécie, grau ou nível, sem fins lucrativos,
facultará aos contribuintes

do imposto de renda a dedução dos auxílios e

doações comprovadamente feitos a tais entidades”. VI – O Estandarte – Criar
uma junta de Imprensa e Comunicação, que Superintenda e dirija o órgão
oficial da nossa denominação. Que esta comissão tenha autorização plena do
Supremo Concílio para escolher o diretor do Jornal, seus funcionários e sua
programação. VII – Programa de Radio “A Voz do Estandarte – O jornal falado
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Programa diário, com duração
de dez minutos, sendo cinco minutos de informação e cinco de inspiração. O
custo deste programa será de oitocentos mil a um milhão de Cruzeiros
mensais. Como sustenta-lo? Para isto temos o seguinte Plano: uma vez a idéia

aprovada pelo Supremo Concílio e escolhida a Comissão responsável pela
concretização deste ideal, uma campanha será levada a efeito entre as Igrejas
Presbiterianas Independentes do Brasil, visando obter cinqüenta adesões;
estas igrejas assumirão um compromisso não com a Tesouraria do Supremo,
mais com a comissão de Radio, da ordem de vinte mil cruzeiros mensais cada
uma. Além do mais procuraremos firmas que desejariam patrocinar o
programa. VIII – Orçamento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil –
Dinheiro em Função de um orçamento, não significa nada além de números.
Mas, dinheiro em função de um programa a ser executado, abre corações. Por
esta razão, intencionalmente deixamos para último lugar este assunto. Não
temos o propósito de criticar situações anteriores, mas sentimo-nos no dever
de confessar nossa discordância quanto aos métodos adotados pelo Supremo
Concílio para organizar a tesouraria da igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. De quanto nos lembramos, os homens que tem sido escolhidos pelo
Supremo, para exercer o principal cargo das finanças da Igreja, todos eles,
indistintamente, merecem o nosso respeito pela sua dignidade, lisura,
fidelidade e dedicação. Mas, funcionalmente, os métodos de ação que lhes
foram dados limitam muito a sua eficiência. É necessário, pois reorganizar a
tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Dentro deste escopo
apresentamos as seguintes sugestões: a) criação de uma comissão de
finanças, compostas de três elementos, com a facilidade de chamar tantos
outros elementos técnicos quantos forem necessários para:) promover
campanhas de divulgação e arrecadação da taxa decretada pelo Supremo
Concílio; 2) sugerir medidas práticas quanto ao melhor aproveitamento das
possibilidades da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; 3) produzir
literatura especializada sobre contribuições, dízimos, ofertas, etc; 4) prestar
informações sobre a situação econômica e financeira do País, a fim de orientar
às Igrejas quanto ao seu aproveitamento dos índices de crescimento financeiro
da Igreja; 5) sugerir planos de aperfeiçoamento da máquina administrativa da
Igreja; 6) acompanhar às finanças das comissões subvencionadas

pelo

Supremo Concílio; 7) promover estudos sobre política salarial da Igreja. b)
Tesoureiro – O tesoureiro da Igreja Presbiterianas Independentes do Brasil
deverá ter por função promover o orçamento, supervisionando de perto o

andamento das contas da Igreja. Não estará impedido de ser contador. Mas o
dia em que esta contabilidade estiver impedindo que ele entre em contacto
direto com às Igrejas, não só por telegrama ou carta, mas através de encontros
programados pela comissão de finanças e pela Mesa Administrativa, deverá
passar esta contabilidade a outro. Seria bom pensar no secretário executivo
como um dos prováveis homens a executar esta tarefa. c) Tesouraria: funções
de arrecadação e distribuição das verbas votadas. Deverá prestar relatórios
(balancetes) trimestrais á Mesa ou pelo “O Estandarte”, d) As verbas
destinadas aos departamentos somente serão entregues mediante prestação
de contas (balancetes) da verba recebida anteriormente. Assim propomos: a)
que a taxa de remessas da Igreja para a tesouraria continue em oito por cento
da sua arrecadação total; b) seja criada a junta de administração e finanças ou
comissão de administração de finanças, dentro dos propósitos mencionados
acima; c) que esta junta preste relatório à Mesa Administrativa de dois em dois
meses;

d)

que os departamentos subvencionados pelo Supremo Concílio

apresente previsão para o ano seguinte à Mesa Administrativa até trinta e um
de outubro de cada ano, sem o que estarão sujeitos a não receber a dotação
da Igreja . IX – Secretaria Executiva – Parece claro que o presente
planejamento requer cuidados especiais, permanente vigilância e dinamização
para ser eficiente. A Mesa Administrativa cabe a superintendência. Mas, e a
divulgação, a promoção, a dinamização dos planos, no interregno da reuniões
da Mesa? Cremos que a resposta já esta enunciada no tópico que abriu esta
matéria – o Secretário Executivo. Ao Secretário Executivo caberá a diligencia
para que cada comissão funcione. Será o homem cuja missão de visitar
Igrejas, Presbitérios, Sínodos, trará a Mesa Administrativa sugestões e
informações úteis para uma boa Administração. Estamos convencidos de que
nenhum homem poderá fazer melhor promoção do orçamento da Igreja, assim
como a Junta de Missões a promoção da obra de evangelização, do que o
secretário executivo. Se no fim de cada ano o Secretário Executivo puder
apresentar a seu favor a promoção do orçamento da Igreja, terá por isso
mesmo justificado plenamente o seu sustento. O elemento indicado para este
cargo deverá ter tempo integral”. Elogiou-se o trabalho da Comissão de
Planejamento, com especialidade o Reverendo Daily Resende França, relator

da mesma. Uma oração de profunda gratidão pela aprovação do referido
Planejamento foi feita pelo Reverendo Seth Ferraz. Reassumiu a presidência o
Reverendo Daily Resende França. A seguir passou-se a uma sessão
interlocutória para que se definisse a distribuição dos Sínodos bem como dos
seus nomes. Encerrada esta parte do referido estudo e depois de se fazer
notar a presença do Doutor Benjamim Themudo Lessa. Membro da Primeira
Igreja Presbiteriana de São Paulo, encerrou-se a presente sessão às vinte e
duas horas e cinco minutos, com o cântico do hino seiscentos e oito coro
terceiro, oração pelo Senhor presidente. Eu primeiro secretário, lavrei e assino
a presente ata: Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, e eu primeiro secretário
no exercício de secretário executivo a transcrevo, dato e assino. São Paulo,
dez de abril de mil novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sexta Sessão
Aos nove dias do mês de Julho de mil novecentos e sessenta e cinco, no
edifício da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, sito no Jardim Bonfiglioli, teve início, com uma devocional dirigida pelo
Reverendo Abival Pires da Silveira às oito e trinta minutos a sexta sessão da
quarta reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Feita a chamada, responderam a mesma vinte e três
ministros e catorze Presbíteros. Adiou-se a leitura da ata da sessão anterior.
Relatórios aprovados: 1) do Reverendo Daily Resende França e respeito de
sua participação, em nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no
Conselho Presbiteriano Unido, dizendo que mesmo conselho não convocou o
nosso representante para nenhuma reunião; 2) do Reverendo Laudelino de
Abreu Alvarenga a respeito da participação de nossa Igreja junto ao
Departamento de Juventude da Confederação Evangélica do Brasil, relatando
que participou de duas reuniões do referido departamento; 3) da comissão que
examinou o livor de atas do Sínodo Central, ficando estabelecido que o seu
livro de atas seja remetido à Mesa Administrativa; 4) da comissão encarregada
de examinar o livro de atas do Sínodo Meridional, o qual, não tendo
apresentado o referido livro por não ter sido o mesmo encontrado, ficando
também estabelecido que, logo que achado, seja remetido a Mesa
Administrativa e que os Sínodos em falta tomem providência de censurar os
responsáveis que não apresentaram os referidos livro no tempo hábil; 5) do
Senhor Benvindo Basto Neves, vice-presidente do Centro Áudio Visual
Evangélico e presidente da Rádio Cometa; da comissão de estatística, que não
apresentou um relatório completo por não haver dados suficientes para fazer
um levantamento correto, tendo também sido aprovado que nenhum relatório
Pastoral deveria ser aprovado sem que os dados estatísticos e os oito por
cento da taxa do Supremo Concílio estivessem em absoluta ordem e que os
secretários permanentes dos Presbitérios e dos Sínodos prestem informações
a respeito disto, isto é, se os Presbitérios realmente estão em dia com aquelas

obrigações. Fez-se notar a presença do Reverendo Francisco Guedelha,
presidente do Sínodo Central, do Reverendo Altair Pulino e dor Reverendo
Jonas Nogueira. Os trabalhos foram prorrogados e suspensos às treze horas e
trinta. Os Reverendos Jonas Dias Martins, José Inocêncio de Lima e o
Presbítero Ronan Rezende tiveram consentimento para se retirar da presente
reunião do Supremo Concílio. A comissão encarregada de examinar o livro de
Atas da Junta de Missões apresentou o seguinte relatório: a) declara que o livro
de atas está na mais perfeita ordem, estando as atas lavradas com esmero e
carinho; b) quanto ao trabalho de Manaus, tendo em vista que a Igreja
Presbiteriana Independente da Capital Amazonense passou para a jurisdição
do Presbitério o Norte, opina à junta que deve ser consultado o referido
Presbitério quanto á volta do Missionário Reverendo Mário de Abreu Alvarenga,
posto que o mesmo colocou-se á disposição da Junta para retorna ao norte do
País, no trabalho que anteriormente realizava; c) relativamente ao trabalho de
Brasília, congratula-se com feliz iniciativa da Junta pelo envio do Reverendo
Sebastião Gomes Moreira àquela capital para o Pastorado da Igreja
Presbiteriana Independente Central, na Novacap; d) que se faça aquisição de
um veículo para o referido obreiro tão logo possível; e) registramos com grata
surpresa a alegria a doação feita pelo Presbítero Togo Augusto Pereira, da
Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, da inversão, no “Fundo
Crescimos”, da importância de trezentos mil cruzeiros destinada a Junta de
Missões da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sendo que a referida
inversão foi feita em catorze de janeiro de mil novecentos e sessenta e quatro.
Foi aprovada proposta no sentido de não praticar, em nossa Igreja, a troca de
púlpitos com sacerdotes católicos-romanos. Foram apresentados à casa os
Reverendos Elizeu Vieira Gonçalves, Edson Faria e Adolfo Machado Corrêa . A
comissão que estava examinando o problema da divisão racional dos Sínodos
sugeriu que a questão fosse encaminhada à Mesa Administrativa para estudos
posteriores. A comissão de Brasília e da Secretária Executiva da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil

prestou o seguinte relatório: a )

expressar o maior júbilo possível pelo lançamento da pedra fundamental do
nosso templo na capital Federal; b) que as atas da Comissão de Brasília não
são completas; c) que, dada a falta de atenção do secretário executivo para

com este concílio, pelo fato de não ter apresentado nenhum relatório. Seja
consignada em ata uma censura ao mesmo secretário executivo, Reverendo
José Coelho Ferraz. Fez restrição a segunda parte deste relatório o Reverendo
Seth Ferraz e o Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga. O Reverendo Elizeu
Vieira Gonçalves apresentou relatório do exame dos livros das tesourarias de
Betel, Junta de Missões, Faculdade de Teologia, Caixa de Jubilados,
Tesouraria Geral da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Comissão de
Construção da Faculdade de Teologia, que ficou nas mãos da comissão de
exame de livros para maiores informações e reconstituição dos documentos da
escrita da Comissão de Construção. A Comissão de Papéis e

Consultas

apresentou alguns pareceres: a) quanto as propostas do Reverendo João
Daniel Migliorini tratamos da cátedra vitalícia e da escolha do Reitor da
Faculdade de Teologia, opinou a comissão que a matéria encaminhada a
diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira; b) com respeito a criação da
cadeira de ecumênica na Faculdade de Teologia, também a matéria deve ser
encaminhada a Congregação da Faculdade de Teologia; c) que o arquivo do
antigo Presbitério do Leste seja entregue ao Presbitério de São Paulo e que
este providencie a transcrição de atas das últimas reuniões do antigo
Presbitério no livro competente. Prorrogada a sessão, foi ela encerrada às
dezenove horas. Eu primeiro secretário, lavrei e assino a presente ata:
Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, e eu primeiro secretário no exercício
de secretário executivo a transcrevo, dato e assino, São Paulo, dez de abril de
mil novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sétima Sessão
Aos nove dias do mês de julho de mil novecentos e sessenta e cinco, no
edifício da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente, sito no
Jardim Bonfiglioli, rua dezesseis, número vinte, às vinte horas e quinze minutos
foram iniciados os trabalhos da sétima sessão da quarta reunião ordinária do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O início se
deu com uma oração pelo presidente, Reverendo Daily Resende França.
Adiada a leitura da ata da sessão anterior, imediatamente passou-se á
nomeação das varias comissões, tendo, antes da nomeação das comissões,
sido eleito secretário executivo o Reverendo Tércio Morais Pereira. Foi
constituída a mesa da Mesa Administrativa, a saber: presidente – Reverendo
Daily Resende França; vice-presidente – Reverendo Rubens Cintra Damião;
primeiro secretário – Reverendo Antonio Godoy Sobrinho; segundo secretário –
Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga. A Junta de Missões ficou
constituída: Reverendo Tércio Morais Pereira, Reverendo Álvaro Simões,
Reverendo Isaias Garcia Vieira, Presbítero Carlos René Egg, Presbítero Luiz
Monteiro da Cruz e suplente o Presbítero Silvestre Carlos Cassulino; foi eleita a
diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira: - Reverendo João Euclides
Pereira, Reverendo Paulo Martim de Almeida, Reverendo Abival Pires da
Silveira, Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves, Reverendo Francisco Guedelha,
Presbítero Doutor Célio de Melo Almada, Doutor Silas Fonseca Redondo,
Presbítero Professor José Rodrigues da Costa Júnior. Foi eleito Tesoureiro do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil o Reverendo
Roldão Trindade e Finanças e Previdência Ministerial ficou integrada pelos
Reverendos Elizeu Vieira Gonçalves, Milton dos Santos, Presbítero Doutor
Altemiro Gomes de Brito e o Presbítero professor Antonio Gouveia Mendonça.
Para o Departamento de Educação Religiosa foram eleitos

as seguintes

pessoas: Reverendo Rubens Cintra Damião ( departamento de adultos).
Reverendo Abival Pires da Silveira (departamento de jovens). Reverendo
Álvaro Simões (departamento dos adolescentes) e professora Ester Gonçalves

(departamento das crianças). A Comissão de impressa e Comunicação se
compõe de: Reverendo Sérgio Paulo Freddi, Doutor Benjamim Themudo
Lessa, Reverendo Paulo Cintra Damião, Reverendo Adolfo Machado Corrêa,
Reverendo Jônathas do Vale Moreira. Pediram licença para se retirar os
seguintes Reverendos Alcides Carlos e Oliveira e Roberto Vicente Cruz
Themudo Lessa. A presente sessão foi encerrada às vinte e três horas e dez
minutos com uma oração pelo Reverendo Josué Cintra Damião. Eu primeiro
secretário, lavrei e assino a presente ata: Reverendo Antonio Godoy Sobrinho,
e eu primeiro secretário no exercício de secretário executivo a transcrevo, dato
e assino. São Paulo, dez de abril de mil novecentos e sessenta e nove. Milton
dos Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Oitava Sessão
Às oito horas e trinta minutos do dia dez de julho de mil novecentos e sessenta
e cinco, prédio da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente
do

Brasil, sito no Jardim Bonfiglioli, rua dezesseis, número vinte, após os

exercícios devocionais, dirigidos pelo Reverendo Ryoshi Tizuka, reuniu-se o
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A verificação
de quorum responderam vinte cinco ministros e catorze Presbíteros. Foi adiada
a leitura da ata da sessão anterior. No expediente foi apresentada proposta de
alteração da letra B do artigo primeiro dos Estatutos da Confederação da
Mocidade para que o mesmo ficasse com a seguinte redação: Supervisionar os
Trabalhos das Federações regionais para o atendimento do item anterior”, que
foi encaminhada á comissão de Papéis e Consultas. Apresentou seu relatório
o relator da Comissão nomeada com a finalidade de estudar Política Salarial e
Previdência Ministerial, após o que foi aprovado proposta no sentido de que a
Comissão a que se refere a proposta seja a mesma Comissão de Finanças
para executar o Planejamento Trienal. Foi eleito para compor também esta
junta o Presbítero Professor Antônio Gouveia de Mendonça. Deliberou-se que,
para as próximas reuniões do Supremo Concílio sejam contratados secretários
para a confecção e transcrição das atas e que esta instrução seja extensiva
aos Sínodos

e Presbitérios. A Comissão encarregada de examinar a

transcrição das atas do Supremo Concílio apresentou relatório, Aprovado, nos
seguintes termos: “que o trabalho da mesma não foi realizado porque o livro
não foi recebido”. Deliberou-se que nenhuma censura seja publicada, mas que
os censurados sejam cientificados a respeito disto. Quanto ao documento
número dezoito, que consulta sobre que fato com o relatório de um Pastor de
cujo campo de suas igrejas esta atrasada por três anos na remessa dos oito
por cento do Supremo Concílio, a Comissão de Papéis e Consultas dá o
parecer: “que o assunto é o da economia interna dos Presbitérios, que devem
ser zelosos no que se refere a todas as leis e determinações do Supremo
Concílio. A comissão de exame dos livros da Tesouraria do Supremo Concílio

propõe e foi aprovado que seja nomeada a comissão Permanente de exame
dos livros das Tesourarias da Igreja, que deverá continuar o serviço regular
daquele que já cumpria o seu dever. Foi lido e aprovado o

relatório do

Reverendo Paulo Cintra Damião referentes aos seus trabalhos junto a
Comissão Ecumênica

Inter-Eclesiástica. Prorrogado o prazo regimentar e

concedendo-se licença para que o Presbítero Altemiro Gomes de Brito se
retirasse, passou-se á leitura e aprovação do relatório de Betel, relatório
apresentado pelo Reverendo Gerson Morais, tendo-se registrados um voto de
apreciação pelos excelentes trabalhos realizados por aquela Instituição da
Igreja, ficando, porém, o assunto do aproveitamento melhor de Betel ao
encargo da Mesa Administrativa. Quanto ao documento número dezenove,
relativo á Confederação da Mocidade, a comissão de Papéis e Consultas deu o
seguinte parecer: “que a alteração se justifica por estar e acordo com o espírito
do Presbiterianismo, devendo tal assunto ser remetido á comissão de Atividade
Leigas, que recebeu poderes deste Supremo Concílio para re-estruturar e fazer
uma revisão das atividades acima referidas”. A mesma comissão, quanto ao
documento número vinte e um, que solicita a criação de Confederações
Sinodais das várias atividades leigas, tais como Varonis, Senhoras, Mocidade,
Jovens, escolas dominicais, é de parecer que o proposto se enquadra dentro
das atribuições daquela comissão. Retiram-se os Reverendos Abival Pires da
Silveira e Lísias Oliveira dos Santos. O Relatório da secretária Auxiliar de
estatística será apresentado á Mesa Administrativa. As comissões que não
apresentaram os seus relatórios deverão fazê-lo a Mesa Administrativa,
devendo ficar em ata o registro da estranheza pela falta dos mesmos, tais
como: Arquivo e Museu, Catequese dos índios e os dos representantes junto
aos seguintes departamentos da Confederação Evangélica do Brasil:
Departamento de Imigração e Colonização, Departamento de Ação Social e de
Estudos e DARE ( Departamento. Comissão encarregada de “ A Voz do
Estandarte”: Reverendo Daily Resende França, Jônathas do Vale Moreira,
Abival Pires da Silveira,

Presbítero Alberto Pereira Freixo e Presbítero

Benvindo Bastos. Comissão de Atividades Leigas:

Reverendo João Daniel

Migliorini, Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, Reverendo Armando
Gonçalves, Professor Joel Ribeiro de Camargo, Presbítero Alfredo Rolim

Barbosa, Presbítero Josué Pacheco de Lima, Presbítero Mário Amaral Novais,
Presbítero Antonio Gomes Galvão, Doutora ,Maria Clemência C. Damião e
Professora Raquel Hein Ribeiro de Melo. Comissão de Estudos Sociais:
Reverendo Josué Cintra Damião, Reverendo Gerson Morais, Célio de Melo
Almada (Presb.) Reverendo Ryoshi Tizuka, Nelson Alves Barroso, sendo
relator o jovem Laerte de Ávila. Foram delegados poderes a Mesa
Administrativa para a mesma eleger o Diretor de Betel. Comissão de Brasília: Presbítero Carlos René Egg, Reverendo Paulo Cintra Damião, Reverendo Jair
Ribeiro de Melo e Tércio Morais Pereira, na qualidade de secretário executivo.
Comissão de arquivo e Museu Reverendo Jonan Cruz, Doutor Benjamim
Themudo Lessa, Reverendo Luthero Cintra Damião e Josué Pacheco de Lima
(relator). Conselho Presbiteriano Unido: Reverendo daily Resende França
(relator), Reverendo João Bernardes da Silva, Presbítero José Rodrigues da
Costa Júnior, Reverendo Seth Ferraz e Presbítero Hermenegildo Camargo.
Secretaria de Estatística: Reverendo Milton dos Santos. Representante junto
ao Centro Áudio Visual Evangélico: Presbítero Benvindo Bastos Neves.
Representante junto a Celadec (Comissão Latina Americana de Educação
Cristã): Reverendo Daily Resende França e suplente Reverendo Armando
Gonçalves. Representantes junto á Catequese dos Índios: Reverendo Isaias
Garcia Vieira e Presbítero Carlos René Egg. Representante junto á
Confederação

Evangélica

do

Brasil:

Reverendo

José

Coelho

Ferraz,

Reverendo Daily Resende França (membro ex-ofício), Reverendo Rubens
Cintra Damião e Reverendo Milton dos Santos e suplentes a cargo do
presidente da Mesa Administrativa e que a nossa delegação mantenha a linha
traçada pelo concílio anterior. Representantes junto á diretoria do Instituto José
Manoel da Conceição: Reverendo Armando Gonçalves, Reverendo Ciro
Machado e Reverendo João Euclides Pereira (relator). Comissão de

Re-

constituição das contas da comissão de construção da Faculdade de Teologia:
Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves

e Doutor Carlos Fernandes Franco,

comissão Permanente de Exame do livro de Tesouraria da Igreja; Reverendo
Elizeu Vieira Gonçalves, Presbítero Altemiro Gomes de Brito, Presbítero Osias
Camargo Lopes, Presbítero Josué Pacheco de Lima e Jaci Faria Franco.
Comissão de Doutrina Social da Igreja: Reverendo Daily Resende França,

Reverendo Ciro Machado, Reverendo Abival Pires da Silveira, Reverendo
Paulo Cintra Damião, Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho e Presbítero
Antonio Gouveia de Mendonça. Recomendou-se que as Igrejas do Sul do País
devem dar acolhida ao representante da Igreja do Norte quando este vier, de
três em três anos aos Sul para reunião do Supremo Concílio. Esta acolhida
refere-se ao amparo financeiro áquelas Igrejas do Norte bem como a Instituição
de assistência social que lá são mantidas com bastante sacrifício. Registrou-se
voto de pesar pelo falecimento dos seguintes irmãos: Reverendo Cândido
Olegário Moreira, Reverendo Ceciliano José Ennos, Presbítero José Cândido
Wenceslau,

Presbítero

Braz

Mercadante

de

Paula,

Presbítero

Artur

Damaresque e Professor Reverendo Herculano Gouveia Júnior, professor no
Seminário

Teológico

de

Campinas.

Registrou-se

também,

voto

de

agradecimento à Faculdade de Teologia, ao seu Deão, Reverendo Ciro
Machado, ao Reverendo Jônathas do Vale Moreira e sua família à Dona Lídia
Lopes Braun, ao Senhor José Borges de Andrade e à Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo. Foram lidas e aprovadas as atas da
Quinta, Sexta, Sétima e oitava sessões. O moto do Supremo Concílio ficou
sendo o

texto do capítulo segundo do livro de Atos dos Apóstolo, verso

quarenta e dois . O lema é o mesmo do Planejamento: “Tudo pela coroa Real
do Salvador”. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a quarta reunião
ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
às dezessete horas e trinta minutos com oração e benção pelo presidente, e
com o cântico do hino duzentos e cinqüenta e cinco dos Salmos e Hinos. Eu,
primeiro secretário, lavrei e assino a presente ata: Reverendo Antonio de
Godoy Sobrinho e eu primeiro secretário no exercício de secretário executivo a
transcrevo, dato e assino, São Paulo dez de Abril de mil novecentos e sessenta
e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Primeira Sessão
Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de mil novecentos e
sessenta e seis, no prédio da Faculdade de Teologia, na rua Maestro João
Gomes Júnior, número vinte, Jardim Bonfiglioli, na capital de São Paulo,
reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
em sua quarta reunião extraordinárias, convocado para trata dos seguintes
assuntos: 1. Aposentadoria e Pensões dos Ministros: 2. Autoridade
Acatamento e Obediência ás deliberações dos Concílios; 3. cumprimento dos
8% (oito por cento) devidos à tesouraria geral da Igreja; 4. Junta de Missões; 5.
Problemas Administrativos: Plano Financeiro para a Igreja reexame do
andamento do Plano Trienal

- Outros assuntos administrativos. Presentes

além do presidente, Reverendo Daily Resende França, o vice-presidente
Reverendo Rubens Cintra Damião, o secretário executivo, Reverendo Tércio
Morais Pereira e o segundo secretário, Reverendo Laudelino de Abreu
Alvarenga e ausente o primeiro secretário Reverendo Antonio Godoy Sobrinho.
Feita a primeira verificação de presença responderam os seguintes
representantes: Reverendos Atílio Fernandes, Rui Anacleto, Josias Martins de
Almeida, Azor Etz Rodrigues, Antonio Correa Rangel de Alvarenga, Silas
Silveira, Ryoshi Tizuka, Armando Gonçalves, Jonas Dias Martins, João de
Godoy, Altair Monteiro da Silva, Wildeberg Magno, Palmiro Francisco de
Andrade, Lutero Cintra Damião, Sátila do Amaral Camargo. Onésimo Augusto
Pereira, João Monteiro Júnior, João Euclides Pereira, Seth Ferraz (suplente),
em número de vinte e três ministros. Presbíteros Osvaldo Batista, Guilherme
Machado, Áureo Rodrigues Pinheiro, Gentil Augusto da Silva, Vicente Camargo
Pinto, José Rodrigues da Costa Júnior, Accario Cagnoni e José Simeonato, em
número de oito Presbíteros, representantes de dezessete Presbitérios, e a
totalidade dos Sínodos. Havendo “quorum” foram declarados abertos os
trabalhos, tendo orado a Deus o presidente. Passou-se ao culto público que
constatou de : 1. Leitura responsiva do texto da página oitenta e um do Manual

Laudate Deum e leitura das meditações da página setenta e sete do mesmo
manual, feitas pelos Reverendos Rubens Cintra Damião e Tércio Morais
Pereira; 2. Oração feita pelo Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga; 3.
Leitura da Palavra de Deus, no livro de Êxodo, versículos um a doze, pelo
presidente; 4. Oração silenciosa; 5. Cântico do Coro terceiro do Hino
Seiscentos e oito dos Salmos e Hinos; 6. Oração e mensagem pelo presidente,
Reverendo Daily Resende França; 7. Oração feita pelo Reverendo Rubens
Cintra Damião; e 8. Benção Apostólica pelo presidente. Feita a segunda
verificação de presença, responderam à chamada trinta ministros e treze
presbíteros, representantes de dezenove Presbitérios e da totalidade dos
Sínodos, isto é, os mesmo que responderam à primeira chamada e mais:
Ministros – Reverendos Alcides Corrêa de Moraes, Abival Pires da Silveira,
Emiliano Gomes der Brito, Isaias Garcia Vieira, Ner de Moura, Orlando Ferraz e
Milton dos Santos. Presbíteros – Silvestre Carlos Cassulino, Sebastião Beraldo
Sobrinho, Abnoel de Castro Resende, Esmeraldo Figueira Filho e Altemiro
Gomes de Brito. Aprovou-se o seguinte horário para os trabalhos: das oito às
doze horas e das catorze as dezoito horas e das vinte horas até que se
delibere o encerramento da sessão. Foram nomeadas as seguintes comissões
para darem pareceres sobre os vários itens do programa da convocação: 1.
Aposentadoria e Pensões dos Ministros: - Reverendos Rubens Cintra Damião,
Wildeberg Magno, Silas Silveira, Sátila do Amaral Camargo, Agenor da Cunha
Guedes e Presbíteros Altemiro Gomes de Brito e Esmeraldo Figueira Filho; 2>
Autoridade acatamento e obediência às resoluções dos Concílios: Reverendos
João Euclides Pereira, Seth Ferraz, Ruy Anacleto, Josias Martins de Almeida,
Alcides Corrêa de Moraes, João Monteiro Júnior, Jonas Dias Martins e Antonio
Corrêa Rangel de Alvarenga e

Presbíteros – Áureo Rodrigues Pinheiro,

Osvaldo Batista: 3. Aplicação do Plano dos oito por cento: Reverendos Milton
dos Santos, Isaias Garcia Vieira, Abival Pires da Silveira, Lutero Cintra damião,
Ryoshi Tizuka e Presbíteros – Silvestre Carlos Cassulino, Sebastião Beraldo
Sobrinho e Guilherme machado; 4. Junta de Missões : Reverendos Atílio
Fernandes, João de Godoy, Azor Etz Rodrigues e Emiliano Gomes de Brito e
Presbíteros Vicente de Carvalho Pinto e José Simionato; 5. Plano
Administrativo:

Reverendos

Palmiro

Francisco

de

Andrade,

Armando

Gonçalves, Onésimo Augusto Pereira e Presbíteros Gentil Augusto da Silva e
Josué Pacheco de Lima. Registrou-se a presença do Reverendo Manuel
Barbosa de Souza, da Igreja Presbiteriana, que saudou o Concílio, Às dez
horas e trinta minutos suspenderam-se os trabalhos para que se reunissem as
comissões. Às dezesseis horas e cinqüenta minutos reabriu-se a sessão, tendo
orando o Reverendo Palmiro Francisco de Andrade. A respeito do Plano dos
oito por cento deliberou-se que: 1. Em cumprimento do que se deliberou na
última reunião ordinária do Concílio, nenhum Conselho tenha o seu livro de
atas e o relatório eclesiástico aprovado sem a declaração de que se encontra
em dia com a tesouraria geral; 2. Que os Presbitérios determinem aos
Conselhos faltosos para que dentro de trinta dias a contar da resolução
presbiterial, satisfaçam o compromisso devido; 3. Que o tesoureiro geral: a)
apresente relatórios bimestrais à Igreja, publicando-os, mencionando o
realizado, a aplicação no período, as dúvidas pendentes e o saldo existente e
indicando as Igrejas que estejam em débito; b) apresente à Mesa
Administrativa tais relatórios para que sejam tomadas as medidas necessárias;
4. Que as quotas devidas pelas Igrejas deverão ser recolhidas à Tesouraria do
Supremo Concílio Mensalmente, ficando as Igrejas faltosas no dever de prestar
esclarecimentos dentro de sessenta dias da falta à Mesa Administrativa e à
comissão executiva de seu Presbitério; Que as quotas devidas num exercício
são de responsabilidade, pela sua cobertura, na seguinte ordem: a) do
Conselho devedor e b) do Presbitério que tem jurisdição sobre aquele; 6. Que
a Mesa Administrativa mantenha relações estreitas com as Comissões
Executivas do Presbitérios, com a finalidade de promover no seu campo
eclesiástico todas as determinações que tenham por objetivo realizar o
orçamento do Supremo Concílio em mil novecentos e cinqüenta e nove e que
se refere aos oito por cento. Registrou-se em ata Ofício das Federações de
Varonis do Sínodo Oriental de Reafirmação de firmeza e fidelidade às doutrinas
de nossa denominação, de fidelidade à origem histórica da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, às suas estruturas e de repúdio a todas as ideologias
que venham contrariar os ensinos da Palavra de Deus e Justiça do evangelho,
quer venham da direita ou da esquerda, ou mesmo do centro escravisante,
conforme declaração de princípios já aprovados pelo Supremo Concílio.

Reabertos os trabalhos às vinte horas e quinze minutos com oração pelo
presbítero José Simionato, encerrou-se a sessão às vinte horas e trinta minutos
com oração feita pelo presidente, registrando-se, ainda que a sessão fora
suspensa às dezoito horas para o jantar. Eu, segundo secretário, lavrei e
assino esta ata. Laudelino de Abreu Alvarenga, e eu primeiro secretário no
exercício de secretário executivo a transcrevo, dato e assino. São Paulo dez de
abril de mil novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 4ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Segunda Sessão
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis
no prédio da Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, na rua Maestro João Gomes Júnior, número vinte, Jardim Bonfiglioli,
capital de São Paulo, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, em sua segunda sessão da quarta reunião
extraordinárias, sob a presidência do Reverendo Daily Resende França e
Rubens Cintra Damião e secretariada pelo Reverendo Laudelino de Abreu
Alvarenga. As oito horas e trinta minutos, após o culto devocional dirigido pelo
Reverendo Ryoshi Tizuka, foi feita a verificação de presença, respondendo os
mesmo membros presentes à sessão anterior, menos o Presbítero Acácio
Cagnoni, do Presbitério Sul de São Paulo, que se retirou por motivo de
enfermidade, estando representado todos os Sínodos. Havendo “quorum”
iniciou-se a sessão, tendo tomado assento o Reverendo Abílio de Oliveira
Junqueira, representante do Presbitério Sul de São Paulo. Foi lida e aprovada
a ata da sessão anterior. Passou-se à discussão do item dois da agenda –
Autoridade. Suspendeu-se às catorze horas e quinze minutos, Registrou-se a
presença o Presbítero Doutor Eduardo Magalhães, que saudou o concílio.
Tomaram-se as seguintes deliberações quanto ao item dois da agenda –
Autoridade: Considerando que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
enfrenta (bem como as demais Igrejas) uma grave crise de autoridade
consubstanciada no não cumprimento das resoluções dos diversos concílios e
especialmente do Supremo Concílio; considerando que esta crise é geral e se
estende por todas as Igreja, em virtude de infiltração de doutrinas e ideologias
contrárias ao ensino da Palavra de Deus e aos princípios do Presbiterianismo;
considerando que o processo, a Paz e o bem estar da Igreja depende da sua
fidelidade à doutrina e obediência às resoluções emanadas dos concílios e que
a desobediência produz grave conseqüências de ordem espiritual, moral e
administrativa; considerando ainda que cabe à autoridade da Igreja grande

parte da responsabilidade nesta presente crise, resolve o Supremo Concílio
condenar toda e qualquer orientação contrária à Palavra de Deus, aos
símbolos de Fé e a Constituição e Código Disciplinar pela nossa Igreja, que a
Mesa Administrativa, de acordo com os poderes que lhe são conferidos pelo
artigo cento e vinte e nove letra B, da constituição da Igreja, tome todas as
medidas necessárias para o cumprimento fiel das deliberações do Supremo
Concílio, cabendo-lhe a solução de cada caso em particular; recomendar aos
Sínodos, Presbitérios e Conselhos e a todas as instituições da Igreja, bem
como particular e especialmente a todos os Ministros e Presbíteros, o máximo
zelo e empenho no sentido de se evitar no seio das igrejas a quebra da
autoridade e a infiltração de tudo àquilo que possa trazer perturbação a Paz, da
ordem, da tranqüilidade e do progresso de nossa amada Igreja Presbiteriana
Independente. Resolve ainda determinar a todos os concílios que lhe são
subordinados, que velem com cuidado para que seja cumprida fielmente sua
deliberação anterior, quanto à proibição existente de colaboração em atos dos
cultos e cerimônias religiosas com a Igreja Católica Romana, aplicando-se as
disciplinas cabíveis aos casos de desobediência. Resolveu também declarar
que como a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil não é filiada ao
Conselho Mundial de Igrejas não pode aceitar o seu ecumenismo e a sua
tendência Político-Social. Com respeito a Junta de Missões declara o Concílio
que entende por Missões a tarefa total da Igreja na evangelização da Pátria e
não só o

trabalho que se restrinja só a Junta; que há um plano trienal

aprovado e deve a Junta colaborar na execução do mesmo elaborando planos
de evangelização para a Igreja nacional. Estando se desenvolvendo
normalmente a obra missionária em Brasília, resolve o Concílio continuar
mantendo o seu Missionário na Capital Federal e enviar uma comissão
composta do Reverendo Daily Resende França, do Presbítero Carlos
Fernandes Franco e do Doutor Dario Imparato a fim de estudar em Brasília a
possibilidade de aprovar outra planta para o templo nacional e a prorrogação
do prazo para a construção do mesmo, devendo esta comissão apresentar seu
relatório à Mesa Administrativa que tomará as medidas necessárias. Foi
aprovado o plano financeiro apresentado pela comissão de Finanças e
Planejamento com o seguinte nome: Fundo de Sustento da Instituições do

Supremo Concílios e com os seguintes objetivos: a) emprestar às Igrejas que
tenham necessidade, assistindo-as dentro de suas possibilidades a produzir
rendas; c) sustentar as instituições progressivamente depois do quinto ano até
que possa assumir o sustento total; d) diminuir a porcentagem das Igrejas para
o Supremo Concílio para quatro por cento no décimo primeiro ano ou extinguila, se for possível: e) possibilitar às Igrejas dares tempo integral a seus
obreiros. Resolveu-se registrar um voto de apreciação pelo trabalho
apresentado pela Comissão de Finanças e Planejamentos. Foram nomeados
os seguintes elementos para execução do Plano: Reverendos Elizeu Vieira
Gonçalves, Milton Santos e Antonio Gouveia de Mendonça e Presbítero
Altemiro Gomes Brito, deliberando-se, ainda, que primeiro de janeiro de mil
novecentos e sessenta e sete, tendo orado a Deus para agradecer a aprovação
do plano, o Reverendo Jonas Dias Martins. Foi eleita a Junta de Missões que
ficou assim composta: presidente, Reverendo João de Godoy; secretário,
Reverendo Atílio Fernandes, vogais Reverendo Azor Etz Rodrigues e
Presbítero Vicente Camargo Pinto e Mário Amaral Novais. Com respeito aos
Problemas Administrativos resolveu-se que: A secretaria executiva enquadrese, imediatamente, na missão para a qual foi criada (divulgação, promoção e
dinamização), sem o que o plano esta fadado ao fracasso; que a comissão de
Educação Religiosa prossiga na elaboração das revistas para Escola
Dominical, promovendo também o preparo de novas publicações que venham
completar a referida educação religiosa; determinar que a Junta de Missões
cumpra a incumbência especifica que recebeu do Supremo Concílio que é a
promoção, orientação e execução do plano evangelístico e que os Presbitérios,
através de seus secretários permanentes, prestem informações precisas e
pontuais para avaliação do plano; determinar que a Fundação Eduardo Carlos
Pereira promova, além do sustento material da educação teológica, o
despertamento de vocações ministeriais, não se esquecendo, jamais que a
missão especifica da Fundação é preparar obreiros para os campos nacionais;
determinar que a junta de Imprensa e comunicação conduza o nosso órgão
oficial (Estandarte) no sentido de dar cobertura completa ao plano trienal, ainda
que tenha de sacrificar outros setores de publicações; determinar que a Voz do
Estandarte continue dentro da mesma orientação, devendo, contudo, quando

possível, conseguir uma emissora que tenha melhor alcance material;
determinar que a Mesa Administrativa reestruture as comissões que até agora
não funcionaram, nomeando elementos que possam comparecer todas as
vezes que foram convocados. Com respeito à Aposentadoria e Pensões dos
Ministros resolveu-se que: 1. todos os ministros são contribuintes obrigatórios
do Instituto Nacional de Previdência Social; 2. os ministros aposentados cuja
soma de proventos seja inferior a três salários mínimo, de acordo com o mais
alto nível da região, terão a necessária suplementação, por parte de seus
Presbitérios; 3. as viúvas de ministros com filhos inválidos ou menores
receberão dez por cento (10%) do salário beneficio, por dependente, até o
máximo de três, desde que essa complementação de dez por cento somada à
parte de responsabilidade do Instituto, não ultrapasse oitenta por cento (80%)
do beneficio total, ficando certo que a complementação referida será paga pela
tesouraria da Igreja; 4. os ministros que desejarem contagem de serviço junto
ao Instituto Nacional de Previdência Social, devem

faze-lo por conta e

responsabilidade própria, sem que isso implique em despesas para a Igreja.
Ainda com respeito à Junta de Missões deliberou-se o Concílio que a mesma
solicite do Presbitério Brasil Central que abra mão de qualquer contribuição da
Igreja Central de Brasília, para que essa Igreja possa fazer maior esforço
possível, na continuação das obras de seu templo. Registrou-se em ata o
agradecimento à Faculdade de Teologia na pessoa de seu Administrador,
funcionários e acadêmicos, ao Reverendo Abival Pires da Silveira e sua esposa
dona Marlene Alemena Silveira e às senhoras dona Clara de Oliveira e dona
Anésia Marques pela hospedagem e atenções dispensadas ao Concílio. A
sessão que fora suspensa às dezoito horas e trinta minutos e reabertas às
vinte horas e quinze minutos com oração pelo Reverendo Agenor Cunha
Guedes, foi posteriormente suspensa às vinte horas e quarenta minutos e
reaberta as vinte e três horas. A uma hora do dia dezessete de dezembro de
mil novecentos e sessenta e seis o Concílio passou a dar os passos para o
encerramento, sendo lida e aprovada esta ata, cantando o hino duzentos e
cinqüenta e cinco dos Salmos e Hinos e oração e benção apostólica pelo
presidente. Eu segundo secretário, lavrei e assino esta ata. Laudelino de Abreu
Alvarenga, e eu primeiro secretário no exercício de secretário executivo a

transcrevi, dato e assino. São Paulo, dez de Abril de mil novecentos e sessenta
e nove. Em tempo: nas atas da quarta reunião ordinária do Supremo Concílio
folha 121, verso, linha 1, houve omissão da palavra “chamada”, ata da segunda
sessão folha 122, linhas 21, houve omissão da palavras “Senhores”, folha 124,
verso, linhas 6, houve omissão da palavra “Cruz”. Ata da terceira sessão,
folha,125, linha 14, houve omissão da palavra “seu”. Ata da quarta sessão folha
127, linha 3, houve omissão da palavra “carta”. Folha 128, linha 18, houve
omissão da palavra “Senhor”. Ata da quinta sessão, folha, 132 linha 15, onde
se lê “sentido”, leia-se estudo. Eu primeiro secretário na função de secretário
executivo, anoto estas omissões de transcrição das quais dou fé. São Paulo,
dez de abril de mil novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Abertura
Ata da quinta reunião do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil em sua sessão de abertura. Sob a presidência do
Reverendo Daily Resende França que chamou a ordem o Supremo Concílio no
Templo da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, à rua
Nestor Pestana, número cento e cinqüenta e dois, às dezesseis horas do dia
nove de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove. Feita a primeira
chamada (Rol de chamada Doc.1), constatou-se a presença de trinta e nove
Pastores e vinte e quatro Presbíteros, que representam vinte e três Presbitérios
cinco Sínodo, conforme segue: Sínodo Central, Presbitério da Alta Paulista –
os Reverendos Atilio Fernandes e Lauresto Rufino e o Presbítero Jozino
Correia de Souza; Presbitério de Assis – os Reverendos Lutero Cintra Damião
e Azor Etz Rodrigues e Presbítero Djalma Barbosa Oliveira; Presbitério
Botucatú – Reverendo Alcides Correia de Moraes. Sínodo Meridional,
Presbitério de Londrina – Reverendos Agenor da Cunha Guedes e João Batista
Ribeiro Neto, Presbitério de Maringá – Reverendos Antonio de Godoy Sobrinho
e Mathias Quintela de Souza e o Presbítero Jamil Josepetti; Presbitério Oeste
do Paraná – Reverendos Jorge Vieira e Niltm Tuller; Presbitério de Santa
Catarina – Reverendos Palmiro Francisco de Andrade e Joaquim Ferreira
Bueno e os Presbíteros Hélio Corrêa Pereira e Dalmiro Caldeira de Andrada;
Presbitério Sul do Paraná – Reverendos José Ferreira Filho e Emiliano Gomes
de Brito e Presbíteros Sebastião Beraldo e Marcilio Furtado. Sínodo Ocidental,
Presbitério Araraquarense Reverendos Manoel Simões Filho e Rui Anacleto e
Presbítero Osvaldo Batista; Presbitério Brasil Central – Reverendo Silas
Silveira e o Presbítero Jahuir Lobo; Presbitério Oeste – Reverendo José
Coelho Ferraz e Presbítero Benjamim Martins; Presbitério Sul de Minas –
Reverendos Isaias Garcia Vieira e Clovis Luciano Ribeiro. Sínodo Oriental.
Presbitério Bandeirante – Reverendo Milton dos Santos e Odilon de Carvalho e
o Presbítero Silvestre Carlos Cassulino; Presbitério Ipiranga – Reverendo Jair
Ribeiro de Melo e Presbítero José Simionato e José Ortenzi; Presbitério

Itapetininga -

Reverendo Abílio Junqueira; Presbitério Leste – Reverendo

Tércio Moraes Pereira; Presbitério Minas Gerais – Reverendos Altair Monteiro
da Silva e João Velu Galvão e os Presbíteros Samuel Ferreira da Cunha e
Albino Araujo; Presbitério Osasco – Reverendos João Euclides Pereira e
Antonio Gouveia Mendonça e os Presbíteros Roldão Alves e Manoel Quadros;
Presbitério Paulistano Reverendos Jorge do Amaral Pinto e Alvaro Simões e os
Presbíteros José Antonio de Souza e Altemiro Gomes de Brito; Presbitério São
Paulo – Reverendos Daily Resende França, Rubens Cintra Damião e Eli
Amaral Camargo e os Presbíteros Antonio Monteiro da Cruz Júnior, Luiz Inácio
Alves e José Dominicali, Presbitério Sorocaba – Reverendo Onésimo Augusto
Pereira e os Presbíteros Hélio Teixeira Calado e Acassio Cagnani – Sínodo
Setentrional, Presbitério Norte – Reverendo Ezequil Tamarozi; Presbitério Rio
de Janeiro – Reverendo Syntio Brito. Não se fez representar o Presbitério
Nordeste do Sínodo Setentrional. Com o “quorum” exigido e oração pelo
Senhor Presidente, foi declarada instalada a quinta reunião do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Passou-se para o culto
público, que obedeceu o programa constante de boletim distribuído, Doc 2,
presentes no púlpito, a Mesa do Supremo Concílio, mais os Reverendos Paulo
Cintra Damião e Gerson Moraes, pastores assistentes da Igreja hospedeira e
os decanos Reverendos Alfredo Borges Texeira e Alfredo Ferreira. A
mensagem

foi

apresentada

pelo

Reverendo

Daily

Resende

França,

fundamentada em Mateus capítulo doze, versos quarenta e quatro e quarenta e
cinco, sob o Tema: Consolidação. Após a parte devocional. Foi feita segunda
chamada, constatou-se a presença dos mesmos membros da primeira
chamada, mais o Reverendo Rubens Tomaz de Aquino do Presbitério do
Ipiranga e o Presbítero Eliaquim Pereira de Paula do

Presbitério da

Araraquarense, num total de sessenta e quatro membros do Concílio. Passouse a eleição da Diretoria para o triênio mil novecentos e sessenta e nove – mil
novecentos e setenta e um. Feita a votação para Presidente, foi eleito com
trinta e nove votos o Reverendo Daily Resende França, Doc.3, Feita a votação
para Vice-Presidente, o Reverendo Rubens Cintra Damião recebeu vinte votos
e o Reverendo Alvaro Simões, dezenove, havendo outros menos votados; por
proposta do plenário foi aclamado o mais votado Reverendo Rubens Cintra

Damião, sendo eleito por aclamação, primeiro secretário Reverendo Milton dos
Santos e segundo secretário Reverendo Antonio Gouveia Mendonça, Doc. 4, O
senhor presidente passou a direção dos trabalhos ao Reverendo Alfredo
Borges Teixeira, que na qualidade de Presidente de Honra da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, declarou empossada a Diretoria Eleita. O
Reverendo Getulio de Andrade do Presbitério de Leste, justificou sua ausência
na primeira parte da presente sessão por imposições de trabalhos ministerial, o
que é aceito. É adotado o seguinte horário para as sessões regulares de
trabalhos: De oito horas às oito horas e quarenta e cinco minutos – Execícios
Devocionais, de oito horas e quarenta e cinco minutos às doze horas –
Expediente, das doze horas às catorze horas almoço, das catorze horas às
dezoito horas – Expediente, das dezoito horas às dezenove horas – Jantar, das
dezenove horas às vinte e duas horas – Expediente. É nomeada a seguinte
comissão de Exercícios Devocionais: Reverendos Antonio Gouveia Mendonça
e João Euclides Pereira que apresenta seu primeiro relatório parcial,
apresentando para dirigir a devocional do dia dez, o Reverendo Palmiro
Francisco de Andrade. Por proposta do plenário é registrado em ata um voto
de apresso pelo trabalho desenvolvido pela Mesa que encerrou seu trabalho,
com oração pelo Vice-presidente, Reverendo Rubens Cintra Damião e Benção
Apostólica pelo Presidente, encerrou-se a sessão de abertura, às dezoito horas
e cinqüenta minutos. Eu secretário lavrei e assino a presente ata. São Paulo,
nove de Fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove. Milton dos Santos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Primeira Sessão
Ata da primeira sessão de trabalhos do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil em sua quinta reunião ordinária, no dia
dez de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove, em dependências do
Instituto Educacional José Manoel da Conceição, em Jandira, São Paulo, com
devocional dirigida pelo Reverendo Palmiro Francisco de Andrade, iniciada às
oito horas, apresentando a mensagem sob o tema: Quebrando os Cântaros,
fundamentada em Juízes capítulo sete verso vinte. Após a devocional o senhor
presidente chamou a ordem o Concílio feita a chamada, constatou-se a
presença dos mesmos membros presentes na sessão de abertura, menos:
Reverendo Lauresto Rufino, João Batista Ribeiro Neto, Joaquim Ferreira
Bueno, Plácido Baldani, Jair Ribeiro de Melo, Rubens Tomaz de Aquino, João
Velu Galvão, Jorge Amaral Pinto, e Presbíteros: Jozino Correia de Souza, Hélio
Correia Pereira, Osvaldo Batista, José Ortenzi, Acassio Cagnani, mais os
Reverendos: Pedro Damião, Alcides Carlos de Oliveira, José Alexandre
Fogaça, Altair Batista Linhares, e os Presbíteros: Áureo Rodrigues Pinheiro,
Gentil Augusto da Silva, José Vieira Paiva, Odairo Silveira, Uriel Silveira,
conforme Rol de chamada; com uma representação de trinta e dois Pastores e
vinte e dois Presbíteros, estando todos os Sínodos e Presbitérios
representados, menos o Presbitérios Nordeste. Apresentaram os motivos de
suas ausências na sessão de abertura, o Presbítero Gentil Augusto da Silva e
os Reverendos José Alexandre Fogaça e Severino Alves de Lima, que foram
aceitas. Foi lida e aprovada a ata da sessão de abertura. Após o recesso de
uma hora. São nomeadas as comissões temporárias a seguir: Doc.1 )
Comissão 1: Reverendo Jorge Amaral Pinto e Presbítero Jamil Josepetti, Clóvis
Luciano Ribeiro e Alvino Araújo da Silva. Comissão 2: Reverendos Emiliano
Gomes e Brito, Alcides Carlos de Oliveira, Jorge Vieira e Altair Batista Linhares.
Comissão 3: Reverendo João Euclides Pereira, Alcides Correia, Atílio
Fernandes e Presbítero Nabor Souza, Manoel Quadros e Djalma Barbosa
Oliveira. Comissão 4: Reverendo Agenor Cunha Guedes e Presbíteros

Sebastião Beraldo Sobrinho, Waldemar Caixeta Sobrinho e A. O. Junior.
Comissão 5: Reverendos Rubens Cintra Damião, Milton dos Santso, Antonio
Gouveia Mendonça, Nilton Tuller, e Presbíteros José Simionato, Jahuir Araújo
Lobo, Dalmiro Caldeira Andrada e José Dominicali. Comissão 6: Reverendos
Palmiro Francisco de Andrade, Manoel Simões Filho, Isaias Garcia Vieira,
Onésimo Augusto Pereira, Silas Silveira e os Presbíteros José Antonio de
Souza, Roldão Alves, Antos Mendes, Luiz Inácio Alves e Antonio Monteiro da
Cruz Júnior. Comissão 7: Reverendos Lutero Cintra Damião, Lauresto Rufino,
José Ferreira Filho, Odilon de Carvalho, Ezequiel Tamarozi e os Presbíteros
José Vieira Paiva, Milton Correia de Moraes, e Osvaldo Batista. Comissão 8.
Reverendos José Coelho Ferraz, Jair Ribeiro de Melo, Rubens Tomaz de
Aquino, Antonio de Godoy Sobrinho, Tércio Moraes Pereira, Rui Anacleto, João
Batista Ribeiro Neto e Presbíteros Benjamim Martins. Comissão 9: Reverendos
Alvaro Simões, Jorge Amaral Pinto e Presbíteros Clóvis Ribeiro, Alvino Araújo
Silva e Altemiro Gomes Brito. Comissão 10: Reverendos Severino Alves de
Lima e Matias Quintela de Souza e os Presbíteros Hélio Teixeira Calado, Áureo
Rodrigues Pinheiro, Hélio Correia Pinheiro, Joaquim Ferreira Bueno e Walter
Signorini. Doc.1 Apresentaram seus relatórios os secretários permanentes dos
Sínodos Meridional, Reverendo Matias Quintela de

Souza – Doc.1 a,

encaminhado à Comissão número quatro; Oriental, Reverendo Milton dos
Santos – Doc.2, encaminhado à comissão número quatro. Apresentou o seu
relatório de representante da Igreja junto à Associação

Evangélica de

catequese dos índios o Reverendo Izaias Garcia Vieira – Doc.2 a, que é
encaminhado à comissão número sete. Comunicado do Presbitério de
Sorocaba – Doc.3 é encaminhado à comissão número três. Relatório da
Comissão de Atividades Leigas – Doc.4 é encaminhado à comissão número
um. Recurso Extraordinário do Presbitério do Ipiranga – Doc.5 é encaminhado
à comissão número três Documentos do Presbitério do Ipiranga sobre o
período “ O Cristianismo”. Doc.6 é encaminhado à comissão número três.
Documentos do Presbitério do Ipiranga sobre a Faculdade de Teologia – Doc.7
é encaminhado à comissão número três. Consulta sobre “ casais não casados
civilmente” do Presbitério Leste – Doc.8 é encaminhado á comissão número
três. Relatório da Comissão de Finanças e Planejamento. Doc.9 é

encaminhado à comissão número oito. Relatório do Fundo de Sustento –
Doc.10 é encaminhado à Comissão de Educação Religiosa – Doc.11 é
encaminhado à comissão número oito. Comunicado do Reverendo Levi Silva –
Doc.12 é encaminhado à Comissão de número três. Documentos sobre o
templo de Brasília – Doc.13 é encaminhada à comissão número oito. Os
trabalhos são suspensos às dez horas e trinta minutos para que as comissões
possam trabalhar. A sessão é reaberta às dezenove horas e cinco minutos com
um cântico e oração pelo Reverendo Alfredo Ferreira. Dada a palavra ao
Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves para prestar informações sobre o Fundo de
sustento da Igreja. É elevada um oração pelo Reverendo João Euclides Pereira
em favor do Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves e pelo seu trabalho junto
àquele fundo de sustento. A comissão número 1 apresenta relatório parcial,
Doc.14 “Pede

a aprovação das atas do Sínodo Meridional, com as

observações: a) Na ata de seis de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete
folha 30, na se registra o nome do Presidente; b) à folha 31, alínea 12,
aparece a expressão: “Após de palavras de esclarecimento” quando deveria
ser: “Após as palavras de esclarecimentos”; c) Há atas em que não aparece o
nome do secretário temporário que as lavrou (folhas 31,35 versos ); d) Há
muitas abreviaturas no corpo de várias atas (folhas 32 verso, 35, verso, 37
verso); e) Nas atas da segunda e terceira sessões da sexta reunião não há
registro de oração feita na abertura dos trabalhos;” Doc.15 “Pede a aprovação
das atas do Sínodo Ocidental, sem observação”. Doc.16 “Pede aprovação das
atas do Sínodo Central, sem observações” É aprovada proposta do plenário
que ficou assim redigida: As comissões permanente do Supremo Concílio que
não apresentaram seus relatórios mimeografados, em

tempo hábil, na

presente reunião, seja censurada pelo Supremo Concílio, e que os relatórios
que foram distribuído mimeografados, não sejam lidos. A Comissão número
seis apresenta relatório parcial Parecer sobre Relatório do Presidente do
Supremo Concílio e Mesa Administrativa - Ao ser apresentado esse parecer,
foi solicitado ao senhor Presidente, que prestasse informações sobre as
viagens de representação do Supremo Concílio, feitas por ele no exterior –
vencida a hora regimental foi aprovada proposta que os trabalhos sejam
prolongados até a aprovação do parecer, consubstanciado no Doc.17: “ O

Relatório longo, vinte páginas e incompleto em algumas informações e sucinto
em algumas matérias, tal número de atividades realizadas. 2. O Relatório,
procurando abranger todas as atividades da Igreja, deixou, no entanto, de fazer
referencias a alguns, talvez por, como outras, serem objeto de relatório em
separado. 3. O relatório apresenta valiosas sugestões, que devem ser levadas
em conta, ao serem tratados os assuntos respectivos, especialmente, as que
se referem ao planejamento para o próximo triênio. Não pode entretanto, a
comissão deixar de considerar, de modo particular, o que se depende do
relatório, isto é: a) o grande trabalho realizado pela Mesa Administrativa, que
se reuniu durante o triênio, dezenove vezes (quatro fora de São Paulo) tendo
se demorado no estudo e trato dos negócios da Igreja com todo carinho e
dedicação; b) as atitudes desenvolvidas pelo Presidente da Mesa e do
Supremo Concílio, Reverendo Daily Resende França que não só animaram
muito a Igreja e seus departamentos, através da “Voz do Estandarte” Pastorais
publicadas no “O Estandarte” e seu trabalho pessoal, como projetaram no
cenário internacional a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; c) Os
resultados alcançados pela Igreja em seu desenvolvimento, não só pelo
número de Igrejas organizadas e números de novos membros, como pela
atividades leigas desenvolvidas, o que comprova que, apesar das dificuldades
que afligem o evangelismo nacional, a nossa Igreja tem se mantida unida e
coesa, preocupada, principalmente, com a sua finalidade precípua – salvar
almas. d) Que se oficie ao conselho da Primeira Igreja por haver permitido que
o presidente realizasse essa representação pela Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Propõe assim, que o relatório seja aprovado, com um
voto de apreciação pelos trabalhos desenvolvidos no triênio, pela Mesa
Administrativa”. Mencione-se que as informações do senhor Presidente foram
aceitas, satisfazendo plenamente o Concílio. Parecer sobre o Relatório da
Junta de Imprensa e Comunicação, é aprovada conforme Doc.18 “ 1. Que se
aprove o relatório, apreciando: a) a regularidade da publicação; b) a publicação
de números

especiais; c) o equilíbrio financeiro conseguido. 2) que se

recomende à Junta dar ênfase aos princípios, doutrinação e orientação da
igreja , segundo o Plano Triênal que foi aprovado, através de artigos de fundo
redigidos, quanto possível, pela mesma pessoa. 3. Que a junta procure

incentivar o aumento do número de assinaturas do “O Estandarte”. 4. Que se
atenda a sugestão , no sentido de que os novos membros da junta somente
entrem em atividades em Março próximo. Parecer sobre o relatório da
comissão de Doutrina Social da Igreja é aprovado conforme Doc.19; “Pede a
aprovação do Relatório, propondo que se atenda ao pedido da comissão
respectivas, concedendo-lhe mais um ano de prazo para a apresentação do
respectivo relatório. Encerrou-se a sessão às vinte e duas horas e trinta
minutos com oração dominical por todos os presentes. Eu secretário lavrei e
assino a presente ata. Jandira, dez de fevereiro de mil novecentos e sessenta e
nove. Milton dos Santos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Ata da segunda sessão da de trabalhos da quinta reunião ordinária do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, realizada no
dia doze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove, em dependências
do Instituto Educacional José Manoel da Conceição, em Jandira, São Paulo,
Iniciou-se a sessão com devocional dirigida pelo Reverendo Nilton Tuller,
iniciou-se às oito horas, A mensagem sob o tema: “Revelamento do Espírito”
esteve fundamentada no texto de João capítulo vinte, versos dezenove a vinte
e dois. Após a devocional o senhor presidente chamou a ordem o concílio, feita
a chamada verificou-se a presença dos mesmos membros da primeira sessão
de trabalhos, mais os Reverendos João Batista Ribeiro Neto, Antonio Godoy
Sobrinho, Joaquim Ferreira Bueno, Rubens Tomaz de Aquino, Severino Alves
de Lima, e os Presbíteros Jozino Correia de Souza, Heliko Correia Pereira,
Samuel Souza Lima, Acácio Cagnoni e ainda o Reverendo Anibal José Pereira,
conforme Rol de chamada, com representação de trinta e oito pastores e trinta
e um Presbíteros, representados todos os Sínodos e Presbitérios, menos o
Presbitério do Nordeste. Registra-se a presença de visitantes ilustres:
Reverendo Jonas Nogueira, manifestando o Concílio sua alegria pela sua
recuperação física; Reverendo Athail Rangel Pulino, José Guimarães, Levy
Silva, Gordon Chorim, João Rodrigues, Sérgio Pogéti, Alírio Camilo e
Presbíteros Paulo Amâncio da Silva e Samuel Souza Lima. O Secretário
Permanente do Sínodo Central apresenta seu relatório. Doc.20 que é
encaminhado à comissão quatro. A comissão de Exercícios Devocionais, indica
para dirigir o culto do dia doze o Reverendo Altair Monteiro da Silva. Consulta
do Sínodo ocidental, Doc.21 é encaminhado à Comissão três. Consultas do
Reverendo Severino Alves de Lima, Docs.22 e 23, são encaminhadas à
comissão três. Proposta do Sínodo Central, Doc.24 é encaminhada à
Comissão três. Proposta do Sínodo Central Doc. 25 e 26, são encaminhadas à
comissão três. Consulta de Eliaquim Pereira de Paula, Doc 27 é encaminhadas
à Comissão três. Consulta do Sínodo Meridional, Doc.28 é encaminhada à

Comissão três. A Comissão três, apresenta relatório parcial sobre o documento
três, que é aprovada conforme Doc.29: “Quanto ao papel nº três, pedido de
Jubilação do Reverendo Onésimo Augusto Pereira – é de parecer que se
atenda a solicitação, em face do disposto no art. Sessenta e seis, letra b, da
Constituição” Proposta dos Reverendos Getúlio de Andrade e Antonio Gouveia
Mendonça, doc.30 é encaminhado à

Comissão três. Resolução da Mesa

Administrativa, consubstanciada no doc.30a, é encaminhada à Comissão três.
A comissão três apresenta relatório parcial: sobre o Doc.6 é aprovado o
parecer conforme Doc. 31 “Quanto ao papel de nº seis – referencia do Sínodo
Oriental sobre o Órgão “Cristianismo” é de parecer: 1; 1 – Que o Supremo
Concílio repudie com veemência os comentários desairosos do referido órgão
sobre a nossa denominação, bem como o seu julgamento injusto sobre as
nossas autoridades constituídas e a nossa Faculdade de Teologia. 2 – Que se
esclareça a Igreja sobre a atual situação do Reverendo Roberto Vicente Cruz
Temudo Lessa,

que se transferiu para a Igreja Episcopal Brasileira”. É

aprovado ainda o seguinte aderido à este parecer, Doc.32 “Que se de ciência à
direção do referido Órgão, da decisão deste Concílio, e que se diga que, antes
da atual direção, embora não concordasse com a posição doutrinaria que
“Cristianismo” defendia, respeitava tal Órgão “pela elevação com que defendia
seus pontos de vista” - Abstem-se de votar esta matéria o Presbítero Doutor
Antonio Monteiro da Cruz Júnior, por ter relações de parentesco com pessoas
nela envolvidas. Sobre o Doc.7, é aprovado parecer conforme Doc.33 “Quanto
ao papel de nº 7, referência do Sínodo Oriental a respeito de fatos ocorridos
em nossa Faculdade de Teologia no ano próximo findo – é de parecer que o
assunto seja discutido em plenário, quando for examinado o relatório da
Fundação Eduardo Carlos Pereira. Registra-se a presença dos Reverendos
George Faulkner , missionário presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular
do Brasil e Matheus Benevenuto Júnior, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil
e Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Educacional José Manoel da
Conceição. Proposta dos Reverendos Antonio Gouveia Mendonça e Milton dos
Santos, Doc 34 é encaminhada à comissão três. É concedida a palavra ao
Reverendo Matheus Benevenuto Júnior, que presta esclarecimentos de como a
Igreja Presbiteriana do Brasil, decidiu matéria que é objeto do Doc.8, colocado

em discussão pela comissão três. Os trabalhos são suspensos para almoço.
Reabertos os trabalhos às catorze horas e vinte minutos, após o cântico de um
hino e oração. Continuando a discussão sobre o Doc.8. As quinze horas e vinte
minutos os trabalhos são suspensos pelo senhor presidente, Pedido de
Jubilação do Reverendo Severino Alves de Lima, Doc.35 é encaminhado à
comissão três. Relatório da Junta de Missões, Doc.36 é encaminhado à
comissão oito. São reabertos os trabalhos às dezenove horas. Sobre o Doc.8
ainda em discussão é aprovado parecer da Comissão três, conforme Doc.37 “
Quanto ao papel de nº 8 – referência do Sínodo Oriental, sobre um casal não
casado civilmente, mas cujos membros dão bom testemunho cristão – é de
parecer que, em face do que dispõe a lei civil, que deve ser acatada, segundo
o espírito de Romanos. 13:1, não devem as referidas pessoas, ser recebidas
por profissão de fé como membros da Igreja”, sobre Doc.12, é

aprovado

parecer da comissão três, conforme Doc.38 “ Quanto ao papel de nº 12 –
recebimentos da escritura de um terreno em nome da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil – é de parecer que se homologue o ato do Reverendo
Levy Silva, que representou a Igreja, e se oficie aos doadores agradecimento a
oferta. Sobre Doc.22, é aprovado parecer da comissão três conforme Doc.39 “Quanto ao papel nº 22, consulta do Reverendo Severino Alves de Lima é de
parecer: 1 Quanto a primeira consulta. Resposta: Não, de acordo com o
disposto nos artigos cento e vinte e dois e cento e trinta e oito, letra a) da
constituição. 2 – Quanto a segunda consulta. Resposta: Sim, desde que julgue
desnecessário

baixa-lo

a

comissão

competente,

sendo,

entretanto,

aconselhável consultar o plenário. 3 – Quanto a terceira consulta. Resposta;
Devem, uma vez que contrariam a lei civil e o espírito da palavra de Deus,
expresso em Romanos 13:1. Presente o Presbítero Professor José Rodrigues
da Costa Júnior. Sendo-lhe concedida a palavra para falar sobre suas
pesquisas referentes a história da Igreja Presbiteriana no Brasil e em particular
sobre o centenário do nascimento do Reverendo Benedito Ferraz de Campos,
cujos dados bibliográficos decidiu-se registra em ata, Doc. 40 “O Reverendo
Benedito Ferraz de Campos nasceu em Rio Claro, Estado de São Paulo, em
1867, tendo falecido em 1916. Foi recebido em profissão de fé, em primeiro de
janeiro de mil oitocentos e oitenta e três, pelo Reverendo J.F. Dagama, em

vinte e quatro de Agosto de mil oitocentos e oitenta e cinco transferiu-se para a
Primeira Igreja de São Paulo. Estudou no Colégio do Reverendo Dagama, na
Escola Americana e com os missionário de São Paulo. Foi ordenado em
dezesseis de Outubro de mil oitocentos e oitenta e nove, pelo antigo Presbitério
de São Paulo, vindo a ser o primeiro ministro ordenado por este Concílio. Foi o
sucessor do Reverendo Eduardo Carlos Pereira no seu campo de Minas, com
residência em Embaú. Residiu em Itapeva, Bela Vista de Tatuí e em muitos
lugares. Aderiu ao movimento da Independência Presbiteriana e faleceu no Rio
de Janeiro com Pastor da Igreja Presbiteriana Independente local, na mesma
cidade onde fora licenciado vinte e oito anos antes. Foi abalizado Professor de
Línguas e de matemáticas e hábil conhecedor do vernáculo. Lecionou no
Seminário da Igreja Presbiteriana Independente. Era bom pregador e teólogo,
muito conhecedor das escrituras. Era excessivamente modesto. Quando se
perguntava se sabia uma coisa qualquer, sempre respondia que não.
Entretanto, os seus conhecimentos mormente em certa classe de estudos –
eram notáveis. Vivia estudando em casa ou na rua, a pé ou de Bonde, trazia
sempre consigo um hino, que lia continuamente. Tinha uma memória
prodigiosa, muito acima do comum. Como aluno da Escola Dominical,
decorava capítulos e capítulos da Bíblia, sem discrepar uma palavra.
Inteligência robustissima, o que não teria ele realizado sem sua vida prática, se
não tivesse sido prejudicado pela timidez mórbida, pela excessiva modéstia?”.A
comissão três apresenta relatório parcial, sobre Doc.26, é aprovado parecer
conforme Doc.41: - Quanto ao papel nº 26 – Solicitação do Sínodo Central para
que o Supremo Concílio recomende sejam feitos apelos nas campanhas
evangelísticas – embora reconheça o valor e a oportunidade dos apelos, é de
parecer que o assunto deve ficar a critério dos Pastores e evangelistas, bem
como a prática de cultos de vigília”. Sobre o Doc.28, é aprovado parecer
conforme Doc.42: “Quanto ao papel de número 28 – solicitação do Sínodo
Meridional no sentido de que o Supremo Concílio se pronuncie sobre a matéria
de não filiar-se ao Conselho Mundial de Igrejas – é de parecer que a solicitação
não justifica, de vez que o Supremo Concílio já se manifestou sobre o assunto
em sua última reunião ordinária, resolvendo não filiar-se ao referido Conselho”.
Sobre Doc.25, é aprovado parecer conforme Doc.43: “Quanto ao papel de

número 25 referência do Sínodo Central a respeito do não comparecimento do
Presbitério da Alta Paulista às duas últimas reuniões daquele concílio e
omissão do referido Presbitério no que se refere a estatística – depois de ouvir
os presidentes de ambos os concílios, emite o seguinte parecer: Que o
Supremo Concílio recomende: 1 – Que ambos os presidente se entendam com
a devida antecedência sobre as datas de convocações de concílios, de modo a
não haver coincidência de datas, devendo existir tempo razoável

entre a

convocação de um e de outro, devendo reunir-se antes o Presbitério; 2 – Que o
Presbitério da Alta Paulista, tome medidas no medidas no sentidos de atender
ao Sínodo quanto a exigência legal da estatística”. Consulta do Reverendo
Emiliano Gomes de Brito – Doc.44 é remetida á comissão três, A comissão 2,
apresenta relatório parcial , conforme Doc.45: -” Pede a aprovação da
transcrição das atas do Supremo Concílio com as observações a seguir: 1 –
verifica-se que a transcrição das atas não foi conferida desde à terceira reunião
ordinária que se deu a partir de vinte e três de janeiro de mil novecentos e
sessenta e três, e se foi não consta termo respectivo – Folha sessenta e dois
em diante. II- Notou a comissão as seguintes folhas: 1. aparecem nas atas
números arábicos e não por extenso. 2 – a folha sessenta e nove, linha 7,
aparece o nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, III – a folha
setenta e quatro, verso, linha treze, suprimiu-se a transcrição do curriculum a
matéria “Inglês”. IV – à folha setenta e seis, verso linha vinte e oito e vinte e
nove aparece o nome incompleto da Igreja Presbiteriana Independente de São
Paulo. 5 – à folha oitenta e um, linha doze foi suprimida, na transcrição, a
palavra “interesse”. 6. à folha oitenta e dois, verso, linha vinte e cinco, aparece
incompleto o nome da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São
Paulo. 7 – à folha noventa e quatro, linha vinte, houve engano em transcrever o
parágrafo 2º do artigo onze, na expressão outro ministro do Presbitério”, e não
“outro ministro ou Presbitério”. 8 – Folha noventa e quatro, verso, linha quinze,
foi trocada a palavra “Presbitérios” por “Presbíteros”. 9 – folha noventa e seis,
verso, linha três foi omitido o número do artigo. 10.folha cem, verso, linha
quinze, foi transcrita a palavra “cessar” em vez de “cassar”. 11 – folha noventa
e oito, linha seis onde se lê “ da igreja” o certo é “a Igreja”. 12 – Folha 101
linha seis onde se lê “ o conveniente de ser 13 - Folha cento e um, linha

dezessete, onde se lê “ do Presbitério” leia-se “do Presbítero”. 14 – Folhas
cento e seis, linhas vinte e um, onde se lê “atender as”, leia-se “atender a”. 15
– Folha cento e oito, verso, linha doze, onde se lê “atividades legais” leia-se
atividades leigas”. 16 – Folha cento e oito, linha vinte e dois, onde se lê
“ministro” leia-se “ministros” . 17 – Folha cento e catorze, foi suprimida a
transcrição do parágrafo único do artigo trinta e cinco, assim redigido: “Os
membros da Comissão não perderam o direito de tomar parte no julgamento”.
III – Notou mais que as atas da quarta reunião não foram transcritas, bem
como as atas da reunião extraordinária, razão porque não foi conferida a
transcrição. A comissão 1 apresenta relatório parcial, conforme Doc.46: - “Pede
a aprovação das atas do Sínodo Oriental, com as seguintes observações: a) O
Sínodo lavra o termo de aprovação de suas próprias atas, quando é da
competência do Supremo Concílio; cabendo ao Sínodo, apenas a transcrição
das atas. b) No corpo das atas aparecem muitas palavra escritas
abreviadamente e muitos números arábicos, quando estes, também deviam ser
grafados por extenso, folha trinta e três e trinta e cinco verso); c) Na ata da
sessão de abertura da Quinta reunião folhas trinta, verso). Logo no início da
mesma aparecem duas irregularidades: ( 1ª Não se registra que se trata da
quinta reunião; (2ª) o senhor presidente dá início aos trabalhos antes da
verificação de “quorum” folha trinta e um, d) com referência ao livro de Atas do
Sínodo Setentrional, a comissão observa que o mesmo não subiu a reunião do
Supremo Concílio. “Proposta de vários signatários, Doc.47 é encaminhada à
comissão três. Os trabalhos são suspensos por cinqüenta minutos. Reabertos
os Trabalhos, a comissão quatro apresenta seu relatório sobre a Estatística da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é discutido até vencer a hora
regimental, que é prorrogada até votação da matéria. As vinte e duas horas e
quarenta minutos, com a falta de energia elétrica, o senhor presidente encerra
a sessão, por impossibilidades técnicas de funcionamento, com oração pelo
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Eu secretário lavrei e assino a
presente ata. Jandira, onze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove.
Milton dos Santos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Ata da terceira sessão de trabalhos da quinta reunião do Supremo Concílio da
igreja Presbiteriana Independente do Brasil, realizada em dependências do
Instituto Educacional José Manuel da Conceição, em Jandira, São Paulo, no
dia doze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove, às oito horas com
devocional dirigida pelo Reverendo Altair Monteiro da Silva, que apresentou
mensagem sob o tema “ Porção dobrada do Espírito”. Fundamentada em
Primeiro Reis Capítulos dezenove, versos dezenove e vinte um e Segundo
Reis capítulo dois, versos um a catorze. O presidente chamou a ordem o
Supremo Concílio, feita a chamada, verificou-se a presença dos mesmos
presentes na segunda sessão segunda, menos o Reverendo Sintio Bristo, mais
o Reverendo Lauresto Rufino, presentes pois trinta e oito Pastores e trinta e um
Presbíteros que representam todos os Sínodos e Presbitérios, menos o
Presbitério do Nordeste que não se fez representar. Foi lida e aprovada a ata
da segunda sessão de trabalhos. A comissão de Exercícios Devocionais, indica
para apresentar a mensagem do dia treze, o Reverendo Jorge Vieira. Convite
da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, Doc.48 é
encaminhado à comissão três. Comunicado de resolução do Sínodo Oriental
que sobe ao Supremo Concílio, Doc.49 é encaminhado à Comissão três. A
Presidente da Confederação de Senhoras da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, Doutora Maria Clemência Mourão Cintra Damião é recebida com
salva de palmas pelo plenário, que lhe concede a palavra para se dirigir aos
conciliares. Entra em discussão parecer da Comissão seis, sobre relatório´da
Fundação Eduardo Carlos Pereira, Doc.50 e seus anexos, e ainda Doc.32 que
estavam sobre a mesa, antes do que é elevada uma oração pelo Reverendo
Ivan Spinola D'Ávila, que saúda o Concílio em nome da Sociedade Bíblica do
Brasil. Encerrada a hora regimental, suspende-se os trabalhos para o almoço.
Reabertos os trabalhos às catorze horas com cântico da primeira estrofe do
hino duzentos e cinqüenta e cinco e oração pelo presidente. Para melhor
discussão do assunto em pauta, o concílio entrou em sessão interlocutória às

catorze horas e vinte minutos sendo franqueada a palavra aos Professores da
Faculdade de Teologia. Retorna-se a sessão regular, ainda na discussão do
mesmo assunto, é aprovada proposta conforme Doc.51: “Conforme resolução
do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua
terceira sessão do dia doze próximo passado, encaminho à V.S. os
documentos anexos, que contém as declarações que foram feitas em plenários
sobre o Reverendo Antonio Godoy de Sobrinho, declarações estas que
deverão ser encaminhadas à Fundação Eduardo Carlos Pereira, responsável
pelo Instituto “João Calvino” para as deliberações cabíveis de acordo com os
princípios da nossa Igreja”. É aprovada ainda proposta consubstanciada pelo
Doc.52: “Diante das explicações esclarecidas do presidente do Supremo
Concílio, Reverendo Daily Resende França, a respeito do item (2) dois do
documento nº7, oriundo do

Sínodo Oriental, propondo sejam aceitos os

esclarecimento”. Relatório de “Betel” lar da Igreja é encaminhado à comissão
oito, Doc.53 vencida a hora regimental, suspende-se os trabalhos para o jantar,
e, são reabertos às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, devidamente
autorizada pelo plenário, o Reverendo Atílio Fernandes retira-se da reunião
presente do Supremo Concílio, por imposições de trabalhos ministeriais. É
aprovada proposta substanciada pelo Doc.54: “Considerando que o Reverendo
Abival Pires da Silveira, Deão da nossa Faculdade se viu envolvido em
situação caluniosa, que muito agrava a sua situação perante a Igreja,
Proponho: que agora depois de esclarecida sua situação, que se de notícia
oficial através do nosso Órgão Oficial, O Estandarte, esclarecendo a situação”.
É enviada proposta de vários signatários, Doc.55, para à comissão três. É
colocado em votação o parecer da Comissão seis, sobre o Doc.50 e aprovado
conforme Doc.55 a: Tomando conhecimento do Relatório da Fundação
Eduardo Carlos Pereira e documentos anexos, propôs

a sua aprovação,

destacando os seguintes aspectos: 1. A Orientação firma, segura, cautelosa e
ao mesmo tempo enérgica,

quando necessário, tomada pelo Reitor,

Congregação e Fundação na direção e supervisão da nossa Faculdade de
Teologia, especialmente quando os fatos ocorridos, que determinaram
desligamento de alunos, matérias já consideradas e aprovadas pela Mesa
Administrativa . 2. A Fundação do Seminário Bíblico Norte Nordeste, obra de fé

e dedicação do Reverendo Ezequiel Tamarozi, que deve merecer melhor
atenção, simpatia e orações da Igreja, pelos relevantes trabalhos que pode vir
a prestar. 3. As atividades do Instituto Bíblico João Calvino que continua
mantendo-se dentro do seu programa, com resultados apreciáveis, como se
depreende do seu relatório. Propõe ainda a Comissão a este Supremo
Concílio: a) que a Fundação, cumprindo a sua finalidade precipria, incentive
com o apoio de toda a Igreja, arrecadação de fundos e procure movimenta-los
de forma a que tenha renda apreciável para manutenção da obra. b) que o
Supremo Concílio autorize a venda da parte da propriedade do Jardim
Bonfiglioli, adquirida com a finalidade de aplicação de capital. c) que o
Supremo Concílio determine que seja estudado pelo órgãos competentes, o
Plano de Preparação do Ministério para igreja, apresentado pelo Reverendo
Daily Resende França, afim de que seja aproveitado, quanto possível, com
sugestões do plenário. d) Que se registre voto de agradecimento pelos
trabalhos do Reverendo Adolpho Machado Correa, agora que se aposenta da
nossa Faculdade de Teologia, após vinte e cinco anos de atividades”. Parecer
da Comissão quatro, é aprovado conforme Doc.56: “1 – Apenas dois Sínodos
apresentaram os dados estatísticos: O Sínodo Oriental com dados completos,
e o Sínodo Ocidental com dados parciais por ter um Presbitério deixado de
apresentar a estatística. 2 – O Sínodo Central apresentou dados apenas
referente a número de pastores e Igrejas e outros dados informativos não
estatísticos. 3 – O Sínodo Meridional igualmente apresenta dados de
movimentação de obreiros, número de Igrejas e Pastores. Destacamos que
apenas o Presbitério de Santa Catarina apresentou o seu relatório. 4- O Sínodo
Setentrional nada apresentou. 5 – Levamos em consideração o relatório da
Secretaria Auxiliar de Estatística, já mimeografado, e um documento que relata
com precisão e dá um retrato fiel da Igreja no momento. 6 – Somos de parecer
que: a – Que se considere os dados estatísticos da Secretaria Auxiliar de
Estatística como expressão da situação parcial da Igreja; b) Que se lance em
ata um voto de apreciação ao secretário da Secretaria Auxiliar de Estatística
pelo trabalho feito com tanta dedicação; c – Que se determine aos Presbitérios
faltosos o envio até trinta de abril do corrente ano, dos relatórios estatísticos ao
secretário da Secretaria Auxiliar de Estatística, ficando o representante do

Presbitério impedido de tomar assento na mesa, até que se cumpra a
exigência. d) Que o relatório estatístico de cada ano seja enviado até trinta de
janeiro a Secretaria Auxiliar de Estatística e aos Sínodos. e- A Igreja teve o
seguinte avanço no triênio, quarenta e sete novas Igrejas e vinte e quatro
novos pastores. Não temos dados referentes a novos membros, disciplinas,
novos pontos de pregação e outros pelos quais pudéssemos aquilatar com
maior fidelidade o Estado Espiritual da Igreja, é porem sintomático a falta de
estatísticas o que reflete a desobediência dos Concílios Inferiores para com as
leis da Igreja o que deixa entrever que algo não vai de tudo bem em seu
Estado Espiritual. f – O Supremo deixa de analisar o estado espiritual da Igreja,
em virtude dos dados estatísticos estarem incompletos.” Parecer da Comissão
três, sobre p Doc.30a, é aprovado conforme Doc.57: Quanto ao papel nº
número trinta a – solicitação da Mesa Administrativa para que o Supremo
Concílio se pronuncie sobre a necessidade de um movimento de avivamento
espiritual em nossas igrejas – é de parecer que a solicitação seja atendida e
aplaudida com entusiasmo pelo Supremo Concílio. Outros relatórios da
Comissão três: sobre Doc. vinte e quatro é aprovado parecer conforme Doc.
cinqüenta e oito: Quanto ao papel vinte e quatro – proposta do Reverendo
Lutero Cintra Damião, para que os Jubilados passem a receber pela tesouraria
do Supremo – é de parecer que a matéria de ser considerada quando se
discutir o assunto sobre aposentadoria pelo Instituto Nacional de Previdência
Social” com o adendo: “ Na discussão da matéria, resolve-se que os jubilados
que não tenham condições de providenciar sua aposentadoria através do
Instituto Nacional de Previdência Social, recebam da tesouraria do Supremo
Concílio”. Sobre Doc. trinta, é aprovado parecer conforme Doc. cinqüenta e
nove: “Quanto ao papel de número trinta – solicitação para que se compareça
ao Canal Treze, através de uma comissão para responder aos ataques feitos
pelo programa Xênia à Noite” à Igreja Evangélica – é de parecer que se remeta
a referida solicitação à Confederação Evangélica do Brasil.” Parecer da
Comissão três, representado pelo Doc. trinta e três que estava sobre a mesa é
arquivado, pois trata-se de matéria já vencida. É aprovado parecer sobre o
Doc. trinta e quatro, conforme está redigido no próprio documento. “ A
Comissão é de parecer que o assunto seja discutido no plenário, visto não ter

provas de que os referidos jornais continuem atacando a Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil”. Sobre Doc. trinta e cinco, é aprovado parecer contido
no próprio documento: sobre papel de número trinta e cinco – Jubilação
compulsória do Reverendo Severino Alves de Lima é de parecer que se atenda
ao disposto no artigo sessenta e seis, letra a) da Constituição e se renda
graças a Deus pelos quarenta e dois anos de efetivos serviços daquele
consagrado obreiro, prestados a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ”.
Sobre Doc. quarenta e quatro é aprovado parecer conforme Doc. sessenta:
“Quanto ao papel de número quarenta e quatro. Consulta do Reverendo
Emiliano Gomes de Brito, perguntando se é permitido a mulher distribuir os
elementos da Santa Ceia – é de parecer que, de acordo com a letra f) do artigo
oitenta, da Constituição, tal atribuição competi ao Presbítero. “A comissão seis,
apresenta parecer sobre Doc. quarenta e sete que entra em discussão.
Vencida a ordem regimental, prorroga-se os trabalhos até a votação da
matéria, que é feita nos termos do Doc. sessenta e um: “ Quanto ao papel de
número quarenta e sete, subscrito por onze membros do Concílio – propondo
que se recomende aos Presbitérios que não encaminhem a qualquer Seminário
nem ordenem nenhum dos ex-alunos de nossa Faculdade de Teologia que se
colocaram em posições contrárias às nossas doutrinas e disciplinas – é de
parecer que se recomende aos Presbitérios: 1 – Que tenham o máximo
cuidado na admissão de aspirantes e candidatos ao sagrado ministério. 2. Que no caso em pauta, verifiquem se o ex-aluno apresenta sinais de
arrependimento sincero e, conseqüentemente, deve ele ser reencaminhado a
nossa Faculdade de Teologia”. Registra-se declaração de voto do Reverendo
Agenor da Cunha Guedes, afirmando que acata as autoridades da Igreja, mas
não pode concordar com parte final do parecer. Subscrevem esta declaração
de voto os Reverendos Isaias Garcia Vieira, Pedro Damião, José Alexandre
Fogaça, Clóvis Luciano Ribeiro e Silas Silveira, bem como os Presbíteros
Doutor Antonio Monteiro da Cruz Júnior e Osvaldo Batista. Sugestão do
Reverendo Azor Etz Rodrigues, Doc. sessenta e dois, é encaminhada à Mesa
Administrativa. Encerraram-se os trabalhos à zero horas e trinta minutos do dia
treze de fevereiro, com oração pelo Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça.
Eu secretário lavrei e assino a presente ata. Jandira, treze de fevereiro de mil

novecentos e sessenta e nove. Milton Dos Santos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
Ata da quarta sessão de trabalhos da quinta reunião ordinária do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, reunião em
dependências do Instituto Educacional José Manoel da Conceição, em Jandira,
São Paulo, no dia treze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove, às
oito horas, com devocional dirigida pelo reverendo Jorge Vieira, que
apresentou a mensagem sob o tem “A Promessa de Deus é Condicional”,
fundamentado em primeiro Reis capítulo dezoito, versos quarenta e um a
quarenta e cinco. O presidente chama a ordem o Supremo Concílio para
verificação do “quorum”, feita à chamada, constatou-se a presença dos
mesmos representantes presentes na terceira sessão de trabalhos, menos o
Reverendo Atilio Fernandes num total de trinta e sete pastores e trinta e um
presbíteros representando todos os Sínodos e Presbitérios, menos o
Presbitério do Nordeste que não se fez representar. Foi lida e aprovada a Ata
da terceira sessão. Registra-se a recepção de ofício da Igreja Presbiteriana
Independente de Quitaúna, saudando o Concílio. Após ser concedida a palavra
ao Reverendo Alfredo Ferreira, para se dirigir ao Concílio é elevado uma
oração de ação de graças pela sua vida e seu testemunho. Consulta de Djalma
Barbosa de Oliveira, Doc. sessenta e três é encaminhada comissão três. A
Comissão três apresenta relatório parcial: Sobre Documento vinte e sete, é
arquivado, pois já existe deliberação sobre a matéria na presente reunião.
Sobre documento quarenta e oito, é aprovado parecer conforme documento
sessenta e quatro: “Quanto ao papel de número quarenta e oito – Convite da
Terceira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, para acampamento
em Mairiporã – é de parecer que o convite seja aceito, e que se agradeça a
referida Igreja a gentileza do convite”. Sobre documento quarenta e nove, é
aprovado parecer conforme documento sessenta e cinco: “Com relação ao
papel de número quarenta e nove – criações de novos Sínodos, proposta pelo
Sínodo Ocidental é de parecer que a referida proposta seja aprovada”. A
comissão seis apresenta relatório parcial sobre o relatório da comissão. “A Voz

do Estandarte”, conforme documento sessenta e cinco a: “foram lidos com
bastante agrado as informações prestadas pela comissão; verificou-se com
muita satisfação os resultados apontados e foi considerada plenamente
vitoriosa esta recente atividade da nossa Igreja. Considerando o valor que o
Senhor Jesus deu a alma humana - “Que adiante o homem ganhar o mundo
inteiro se vier a perder a sua alma”, reputa que os gastos feitos estão muito
aquém dos benefícios prestados, como atestam os depoimentos transcritos no
relatório. 2. Propõe assim a comissão que o relatório seja aprovado com um
voto de alta apreciação à comissão “Voz do Estandarte”, especialmente ao seu
relator, Reverendo Daily Resende França pelo esforço desenvolvido para que o
programa fosse mantido continuamente no ar e sempre dentro do mesmo alto
padrão. 3. Propõe ainda a comissão que o Planejamento trienal considere com
todo o interesse este trabalho da Igreja, de forma a dar-lhe, já que venceu
plenamente

a fase de experiência, estrutura permanente e manutenção

regular”. A Comissão três, apresenta relatório parcial: Sobre documento
cinqüenta e cinco é aprovado parecer conforme documento sessenta e seis:
“Quanto ao papel de número cinqüenta e cinco, assinado por vários membros
do Concílio propondo que o Supremo Concilio providencie a reedição do
opúsculo: “A Maçonaria e a Igreja, da autoria do saudoso Reverendo Eduardo
Carlos Pereira – é de parecer que tal proposta deve ser aprovada, caso a
Mesa Administrativa julgue conveniente tal publicação”. Sobre documento cinco
é aprovado o parecer conforme documento sessenta e sete: “Quanto ao
documento cinco – recurso extraordinário dos senhores Laércio Bezerra Lima,
Pedro Rodrigues e Antonio Girão, da Igreja Presbiteriana Independente de D.
Pedro I, contra decisão do conselho

aquela Igreja, suspendendo-os da

comunhão e depois excluindo-os do rol de membros – deixa de dar parecer
sobre a matéria, por não ter condições de averiguar se a mesma se enquadra
no disposto no artigo oitenta, letra b, do código disciplinar, embora tenha
ouvido amplamente o Pastor da Igreja, Reverendo Silas Ferreira da Silva, o
Reverendo Getulio de Andrade, presidente do Presbitério de leste. O
Reverendo Armando Gonçalves secretário da Comissão Executiva do mesmo
Presbitério, e o senhor Pedro Rodrigues, representante dos recorrentes. 2. O
Supremo Concílio não recebeu como recurso extraordinário, por não vir com

documentos a matéria enviada pelo Presbitério”, é aprovado o seguinte
adendo, documento sessenta e oito: “Quanto ao papel de número cinco
( Recurso Extraordinário de Membros Disciplinados da Igreja de Vila D. Pedro
I) que seja nomeada uma comissão especial para o problema, entre o
Conselho da Igreja e os recorrentes”. A comissão cinco, apresenta seu relatório
que é aprovado conforme documento sessenta e nove: “ Comissões e
Representantes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil: 1 – Mesa
Administrativa – conforme lei ordinária da reunião passada, a Mesa
Administrativa será constituída da Mesa do Supremo Concílio, mais um
representante de cada Presbitério. 2 – Junta de Comunicação e Imprensa –
Reverendo Dr. Rubens Cintra Damião, Reverendo Dr. Silas Ferreira da Silva,
Reverendo Álvaro Simões, Presbítero Esaú de Carvalho, Presbítero Benjamim
Themudo Lessa. 3. A Voz do Estandarte – Reverendo Daily Resende França,
Reverendo Gerson Moraes, Presbítero Daniel Silveira Lima. 4 – Fundo de
Sustento Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves e Reverendo Milton dos Santos. 5
– Junta de Administração e Finanças – Reverendo Milton dos Santos,
Reverendo Antonio Gouveia Mendonça, Presbítero Dr. Altemiro Gomes de
Brito e Presbítero Doutor Eduardo Carlos Pereira Nogueira. 6. Junta de
Educação Religiosa – Reverendo Milton dos Santos, Reverendo Álvaro
Simões, Reverendo Antonio Gouveia Mendonça e Doutora Maria Clemência
Mourão Cintra Damião. 7 – Junta de Missões – Reverendo José Ferreira Filho,
Reverendo Álvaro Simões e Reverendo Nilton Tuller, Presbítero Jahuir Lobo e
Presbítero José Simionato. 8 – Comissão de Arquivo e Museu – Presbítero
José Rodrigues da Costa Júnior, Presbítero Dr. Benjamim Themudo Lessa e
Presbítero Josué Pacheco de Lima. 9. Comissão de Doutrina Social da Igreja –
Reverendo Daily Resende França, Reverendo Rui Anacleto, Reverendo Abival
Pires da Silveira, Reverendo Antonio Gouveia Mendonça, Reverendo Dr.
Francisco Guedelha e Presbítero Dr. Célio de Melo Almada. 10. Fundação
Eduardo Carlos Pereira, Reverendo João Euclides Pereira, Reverendo Dr.
Francisco Guedelha, Reverendo Abival Pires da Silveira , Reverendo Antonio
Gouveia Mendonça, Presbítero

Dr. Célio de Melo Almada, Presbítero

Professor José Rodrigues da Costa Júnior, Presbítero Dr. Antonio Monteiro da
Cruz Júnior. Professor João Lotufo e Reverendo Dr. Rubens Cintra Damião. 11.

Comissão de Atividades Leigas – Reverendo armando Gonçalves, Presbítero
Silvestre Carlos Cassulino, Presbítero Jahuir Lobo e Doutora Maria Clemência
Mourão Cintra Damião. 12. Representante Junto ao José Manoel da Conceição
– Reverendo Paulo Cintra Damião e Reverendo José Coelho Ferraz. 13.
Representante junto a Confederação Evangélica do Brasil – Reverendo José
Coelho Ferraz, Reverendo Dr. Rubens Cintra Damião e Reverendo Milton dos
Santos. 14. Secretaria Auxiliar de Estatística – Reverendo Milton dos Santos.
15 – Representante Junto a Aliança Mundial Presbiteriana – Reverendo Dr.
Rubens Cintra Damião. 16 – Representante junto a Associação Evangélica de
Catequese dos Índios – Reverendo João Bernardes da Silva. Quanto ao
Tesoureiro deve sua eleição ficar a cargo da Mesa Administrativa, por
delegação especial do Supremo Concílio o novo Planejamento das Atividades
Gerais e Integração dos escritórios da Igreja. Proposta do Reverendo Getúlio
de Andrade, Documento setenta, decide-se que seja remetida à Mesa
Administrativa. A Comissão sete, apresenta seu relatório sobre que entra em
discussão. Suspende-se a sessão na hora regimental para o almoço. São
reabertos os trabalhos às treze horas e trinta minutos, ficando sobre a Mesa a
matéria que vinha sendo tratada e entra em discussão os pareceres da
Comissão oito: Sobre o documento cinqüenta e três é aprovado parecer
conforme documento setenta e um: “Esta Comissão faz as seguintes
considerações: 1 – Administração – Houve cuidado por parte da administração
em todas as medidas necessárias ao bom funcionamento da Instituição; 2 –
Educação – Está havendo cuidado na formação educacional das meninas; 3 Finanças - As finanças da Instituição estão perfeitamente estabilizadas, não
somente pelas contribuições da Igreja, como também pelas medidas
administrativas no sentido de bem aplicar a receita e conseguir verbas
municipais, e estaduais e inscrição na Fundação Cristã para crianças; 4 –
Trabalhos dos meninos – Esta Comissão aprecia a medida adotada de
emprego de alguns meninos na entrega de correspondência do D.C.T. e acha
que outras ocupações úteis poderiam ser criadas para outros meninos dentro
da própria Instituição. Feitas estas apreciações, a comissão propõe um voto de
apreciação deste concílio a todos os membros do Conselho Administrativo de
“Betel Lar da Igreja” pela dedicação e amor com que cumpriram sua missão,

dirigindo de maneira sábia esta casa”. Sobre o documento trinta e seis é
aprovada parecer conforme documento setenta e dois Examinando relatório da
Junta de Missões, esta comissão tem a declarar que as atividades da Junta
constaram apenas da Manutenção do Pastor da Igreja Central de Brasília na
qualidade de missionário da junta, por lhe faltarem recursos”. Sobre documento
treze é aprovado o parecer conforme documento setenta e três: “A comissão é
de parecer que a Mesa Administrativa, responsável pelo empréstimo de NCR$
3.000,00 á Igreja de Brasília , tome as providencias necessárias para
solucionar este caso com o Fundo de Sustento, com a máxima urgência, se
possível ainda este ano”. Sobre documento nove é aprovado parecer conforme
documento setenta e quatro: “Quanto ao relatório da Comissão de Finanças ,
notamos que essa comissão realizou um grande trabalho, fazendo estudos,
apresentado planos e trazendo uma contribuição positiva aos diverso setores
relacionados com as suas atribuições. Dois aspectos são destacados neste
relatórios: 1- Trabalhos da Comissão postos em execução : a) A previsão
orçamentária dos últimos quatro anos que pois fim a

improvisações e

desorientação das finanças do Supremo Concílio. b) O Fundo de sustento em
pleno desenvolvimento com resultados positivos e que será apreciado em
relatórios a parte. 2 – Trabalhos não postos em execução: a) Modernização da
Tesouraria do Supremo Concílio; b) centralização das tesourarias locais,
estudos este aprovado pela Mesa Administrativa; c) Padronização dos
documentos e formulários da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. d)
Organização e Instalação da Livraria. e) Elaboração de um anteprojeto de lei
(regimento interno) para o Supremo Concílio, estudo este que deve ser
encaminhado a Mesa Administrativa para consideração e futuras deliberações;
f) Os estudos sobre Educação Cristã e livraria que a comissão afirma serão
enviados a este Supremo Concílio. “Sobre documento dez é aprovado parecer
conforme documento setenta e cinco:” Quanto ao relatório do Fundo de
Sustento da Igreja Presbiteriana Independente, esta comissão constatou, com
alegria, que já se trata de uma realidade positiva na Igreja notando que: 1- O
alvo fixado para o segundo ano de atividade, foi ultrapassado em mais de
NCR$ 12.000,00; 2- Nada menos do que vinte e seis Igrejas foram
beneficiadas com empréstimos; 3 – A aplicação dos recursos tem sido feita em

bases realísticas e compatíveis com a situação econômica e interesse das
Igrejas: Contudo, observa-se que: 1- Um grande número de Igrejas e
Presbitérios ainda não fizeram sua contribuição para o Fundo; 2 – Estas Igrejas
e Presbitérios, devem ser esclarecidas sobre o Fundo e deliberações do
Concílio sobre o mesmo, e exortados a integralizar suas quotas dentro do
primeiro semestre deste ano. Observa ainda a comissão a necessidade da
Mesa Administrativa estudar cuidadosamente e com urgência as implicações
legais e fiscais do funcionamento deste fundo, para seu enquadramento na
legislação vigente.”Sobre documento onze é aprovado parecer conforme
documento setenta e seis: “Reconhecemos as dificuldades da Comissão na
publicação das lições para a Escola Dominical, saindo as poucas publicações
feitas, de modo irregular em sem continuidade. Até que as Igrejas tenha os
meios necessários para uma publicação própria. A Comissão é de parecer que
o Supremo Concílio tome parte efetiva no Conselho de Educação Religiosa,
organização sucessora da Confederação Evangélica do Brasil, neste campo de
educação, não só recebendo e adotando o seu material, como também
participando da elaboração do “curriculum”, destas lições, de sua publicação”.
Volta a ser discutido o parecer sete que havia ficado sobre a mesa; é aprovado
o parecer conforme documento setenta e sete: “ 1. Plano trienal segundo – a)
acata com alegria os elementos do plano elaborado pela Mesa Administrativa,
na certeza de que plenamente executado dará a Igreja um efetivo; b) para a
elaboração em detalhe do Plano definitivo, visando um real aproveitamento,
propões que seja nomeada uma comissão para, no prazo de noventa dias,
apresentar relatório à

Mesa Administrativa, conforme pedido da mesma,

constante da documentação de sua reunião de nove do corrente; c)
conseqüentemente, propõe seja a comissão constituída dos seguintes
membros: Reverendo José Ferreira Filho, Reverendo Milton dos Santos,
Reverendo Armando Gonçalves, Reverendo Paulo Cintra Damião, Reverendo
Daily Resende França, Presbítero Engenheiro Carlos Fernandes Franco,
Presbítero Tenente Coronel Walter José Faustuni, Presbítero Eleazar Hein e
Professor Antonio Carneiro Medeiros. d) quanto ao item nove, propõe a
solução do problema de acordo com os artigos cento e quarenta e oito e cento
e cinqüenta e cinco das Normas Constitucionais e Legais da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil. 2 – Associação de catequese dos Índios
informa a comissão ter recebido o documento segunda carta do Reverendo
Isaias Garcia Vieira, comunicando que “na qualidade de representante da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil junto a Missão Evangélica Caiuá”
procurou participar de todas as reuniões ordinárias, bem como uma extraordinária da Diretoria da referida comunidade na função de ser

primeiro

secretário, o que propriamente não constitui um relatório com dados preciosos
e objetivos das atividades entre os silvícolas de nossa Pátria. 3 – Comissão de
Arquivo e Museu da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil: A comissão
não pode opinar sobre o assunto, face não ter em mãos elementos para fazêlo. Conclusão – Concluindo, a comissão propõe que na próxima reunião da
Mesa Administrativa, seja entregue um relatório extenso

e minucioso do

Representante junto a Associação de Catequese dos Índios e dos membros da
Comissão de Arquivo e Museu da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”.
Bem como ser anexo documento número setenta e oito “ Proponho que até a
próxima reunião ordinária do Supremo Concílio, o presidente da Mesa
Administrativa acumule o cargo de secretário executivo, distribuindo com os
outros membros da Mesa as tarefas que julgar conveniente”. É aprovada
proposta do Reverendo Ezequiel Tamarozi, consubstanciadas pelo documento
setenta e nove: “Face a realidade nacional no que se refere às suas diferenças
regionais, na qualidade de representante do Presbitério do Norte, apelo à
Comissão do Plano Trienal Segundo, no sentido de que, na elaboração do
Plano Trienal, fossem observadas tais diferenças , num Planejamento também
em função do Norte-Nordeste”. Sobre o documento três e apresentado parecer
conforme documento oitenta; “a) Destaques: 1) Com alegria constatamos que o
movimento varonil, com o agrupar dos homens que compunham as várias
federações Presbiteriais, resultou na organização da Federação Sinodal do
Sínodo Oriental em mil novecentos e sessenta e seis. Nota-se com regozijo
que esta Organização foi precedida de intensa movimentação dos Varonis que,
constituindo-se em Comissão Executiva Provisória sob a Liderança dos
incansáveis batalhadores Presbíteros Silvestre Carlos Casulino, Benvindo
Bastos Neves, Luiz Inácio Alves, Gumercindo Amaral e outros muitos Varonis
lutaram ardorosamente para que, desta executiva provisória surgisse a primeira

Federação Sinodal de um Sínodo da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. Como conseqüência surgiu espontaneamente, sem maiores obstáculos,
a Confederação Nacional dos Varonis da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, em novembro de mil novecentos e sessenta e oito. Este fato é
auspicioso, porquanto dará bases sólidas ao quadro da movimentação leiga da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 2) Destaca-se também a
Organização da Confederação Nacional de Senhoras, em julho de mil
novecentos e sessenta e sete, em memorável reunião de senhoras da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, realizada na Faculdade de Teologia com
uma representação nacional impressionante que ultrapassou a todas as
expectativas, prova de que o elemento feminino aguardava ansiosamente tal
acontecimento. O êxito de tal empreendimento se deve a tenacidade e
dedicação de um grupo de senhoras liderada pela Doutora Maria Clemência
Cintra Damião, Dona Helena Pitta Guida, e outras cujos nomes estão
registrados carinhosamente no coração da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil. 3) Confederação Nacional da Mocidade – Esta confederação é a
mais antiga da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A sua atividade se
vem marcando de modo destacado na história da nossa denominação. Após
um período de expectativa, damos graças a Deus porque esta Confederação
depois do último Congresso realizado em Brasília, renova sua antiga posição
de amor e firmeza aos princípios históricos e tradicionais de nossa
denominação. Esta afirmação é feita em virtude de ter o referido conclave se
realizado num clima de intensa vida espiritual. Os eleitos, cujos nomes
conhecidos pela sua fidelidade à Palavra de Deus e amor a nossa
denominação, justificou a afirmação que fazemos neste relatório. b)
Realizações: Dos relatórios apreciados pela comissão, destaca-se o intenso
trabalho promovido pelas Confederações, e isto, através dos seus presidentes
e auxiliares visitando sociedade federadas, enviando correspondência de
orientação que estimulavam trabalhos, bem como falando a muitas igrejas,
levando, assim, a contribuição da força leiga ao trabalho em geral da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. A Comissão vê nestes fatos relatados “
Esperança Radiosa de uma Orientação” nas atividades leigas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. c) Propostas -

1) Que o Supremo

Concílio

homologue

o

ato

da

Mesa

Administrativa

que

aprovou

a

regulamentação das atividades leigas da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil encaminhada ao Supremo Concílio pelo Sínodo Oriental em sua reunião
de Janeiro de mil novecentos e sessenta e sete. A comissão solicita que dê se
dê

publicidade

pelos

Órgãos

próprios

de

divulgação,

à

referida

regulamentação. 2) Que se registre em ata uma palavra de profundo
reconhecimento a todos quantos nos vários setores das atividades leigas da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com sacrifício se vem dedicando a
esse nobre mister. 3) Que o Supremo Concílio determine que todos os
Presbitérios orientem a organização de sociedades nas Igrejas sob sua
jurisdição, solicitando ao mesmo tempo que as mesmas sociedades acatem a
orientação que vem da respectivas Federações, e que todas as referidas
sociedades sejam filiadas às suas respectivas federações. 4) Que se registre
em ata, um voto de gratidão a Deus pelo trabalho realizado através das
entidades leigas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Sobre relatório
da Tesouraria do Supremo Concílio é aprovado parecer conforme documento
número oitenta e um: “A Comissão apreciou o balancete da Tesouraria do
Supremo Concílio, ressaltando a existência de um apreciável saldo de NCR$
13.075,30 ( Treze mil e setenta e cinco cruzeiros novos e trinta centavos). A
comissão pede a sua aprovação e fica determinado que a eleição do tesoureiro
fique sob a responsabilidade da Mesa Administrativa, para ser executada
dentro do plano de integração dos escritórios da Igreja”. Fez uso da palavra o
Tesoureiro Reverendo Roldão Trindade de Ávila comentando suas atividades
dentro deste setor da Igreja. Pelo seus trabalho e dedicação nessa obra, bem
como pelos trabalhos de outros neste mesmo setor é elevada uma oração de
agradecimento a Deus pelo Reverendo Azor Etz Rodrigues. Parecer sobre
relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira, setor tesouraria, é aprovado
conforme documento número oitenta e dois: “A comissão constatou que a
Fundação tomou emprestado a quantia de NCR$ 22.968,32 (Vinte e dois mil
novecentos e sessenta e oito cruzeiros novos e trinta e dois centavos) da
Campanha para sustento do próprio Seminário, vez que este fundo destinavase a ser empregado para auferir juros, com os quais a Fundação poderia
contar para seu sustento. 2) A comissão sugere que os títulos vencidos não

pagos, devem ser cobrados legalmente, e é de parecer que o relatório seja
aprovado, com um voto de apreciação”. Parecer sobre o balancete do Fundo
de Sustento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é aprovado
conforme documento número oitenta e três: A comissão constatou que se trata
de um trabalho minucioso, num montante geral de NCR$ 72.848,39 (Setenta e
dois mil oitocentos e quarenta e oito cruzeiros novos e trinta e nove centavos)
integralizado até o presente. Sendo plano excelente e que já representa
apreciáveis resultados, estranha a comissão o fato de que alguns Presbitérios
e muitas Igrejas, não estejam contribuindo com as suas respectivas quotas,
desobedecendo assim a resolução do Supremo Concílio. A Comissão sugere
que se intensifique o apelo às Igrejas e aos Presbitérios faltosos”. Sobre o
balancete de “O Estandarte” é aprovado parecer conforme documento oitenta e
quatro: “Examinando o Balancete da Tesouraria do Órgão Oficial da Igreja a
Comissão observa que esta instituição de ano para ano aumenta o seu déficit.
Da tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil de mil novecentos
e sessenta e oito, há um aumento crescente nas dotações orçamentárias para
sua manutenção. Entende a comissão a necessidade urgente de se proceder
estudos, reformulando os critérios até adotados para a obtenção dos recursos
financeiros para essa entidade. Sobre balancete de “Betel Lar da Igreja” é
aprovado parecer conforme documento número oitenta e cinco: A comissão
apreciou o relatório financeiro do Betel Lar da Igreja, constatando que é uma
Instituição da Igreja que se mantém perfeitamente em dia com suas
obrigações, sem receber qualquer ajuda da tesouraria do Supremo Concílio.
Com satisfação ressaltamos que uma das receitas básicas da referida
Instituição é a contribuição dos “Amigos de Betel”, e em seguida a oferta de
Natal. A comissão sugere que as Igrejas dêem maior apoio, intensificando a
campanha de Contribuições a essa benemérita Instituição que mantém
atualmente cinqüenta e cinco internos; Há vários anos consolidou seu esquema
administrativo e financeiro, não trazendo por esta forma dificuldade a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, servindo e exemplo e estimulo o trabalho
desenvolvido pelo seu Conselho Deliberativo. “Parecer sobre o balancete do
Programa “A Voz do Estandarte” é aprovado conforme documento número
oitenta e seis: “A comissão observou que de ano para ano aumenta o débito

em C/C na média de NCR$ 1.000,00 ( Hum mil cruzeiros novos) por ano. b)
Observou também que em mil novecentos e sessenta e seis, quando o
Programa foi iniciado, as Igrejas contribuíram com NCR$ 3.390,00 (três mil
trezentos e noventa cruzeiros novos); em mil novecentos e sessenta e sete
contribuíram com NCR$ 8.278,84 (oito mil duzentos e setenta e oito cruzeiros
novos e oitenta e quatro centavos); já em mil novecentos e sessenta e oito,
houve uma queda sensível de quase 100% (cem por cento) nas contribuições
das Igrejas, sendo que naquele ano, ou seja em mil novecentos e sessenta e
oito, contribuíram apenas com NCR$ 4.340,00 ( quatro mil trezentos e quarenta
cruzeiros novos). c) A comissão constatou que houve ainda uma contribuição
do Supremo Concílio, sem a respectiva designação de verba em orçamento,
em mil novecentos e sessenta e oito, de NCR$ 1.500,00 ( hum mil e quinhentos
cruzeiros novos) e em janeiro de mil novecentos e sessenta e nove, uma
contribuição de NCR$ 2.000,00 ( dois mil cruzeiros novos). Além destas
contribuições, há um empréstimo em mil novecentos e sessenta e sete, de
NCR$ 3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros novos) e em mil novecentos e
sessenta e oito, um empréstimo de NCR$ 1.600,00 (hum mil seiscentos
cruzeiros novos), somando um total de NCR$ 5.100,00 ( cinco mil e cem
cruzeiros novos) existindo outros empréstimos particulares de NCR$ 2.437,40
(dois mil quatrocentos e trinta e sete cruzeiros novos e quarenta centavos). A
forma do sustento do programa fica a cargo da Mesa Administrativa. Parecer
sobre o balancete das Junta de Missões é aprovado conforme documento
número oitenta e sete: “com um voto de apreciação pelos trabalhos realizados,
pede sua aprovação, ressaltando que a junta solicita mais empenho e interesse
pela verba para o próximo exercício, na ordem de NCR$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos cruzeiros novos)”. Foram aprovados os pareceres apresentados
pela comissão Técnica das Tesourarias das Entidades da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, conforme documento número oitenta e oito: “1.
Tesouraria do Supremo Concílio: Feito o exame de mil novecentos e sessenta
e sete e mil novecentos e sessenta e oito e encontrado tudo em ordem.
Verifica-se somente algumas inversões na numeração dos lançamentos, que já
foi corrigido pelo Tesoureiro. Nota-se que o Tesoureiro já ajustou a escrituração
a normas mais atualizadas conforme foi recomendado pela junta de

Administração de Finanças. Cumprimentamos o Tesoureiro Reverendo Roldão
Trindade de Ávila pelos trabalhos apresentados e pedimos a aprovação do
Supremo Concílio. 2. Tesouraria de “A Voz do Estandarte”: feito o exame de mil
novecentos e sessenta e sete e mil novecentos e sessenta e oito, sendo
encontrado tudo em ordem. Cumprimentamos o encarregado pelo programa
Reverendo Daily Resende França, pela providência da documentação em
ordem e pedimos a aprovação do Supremo Concílio. 3. Órgão Oficial O
Estandarte: Não existe uma escrituração formal, o que há são borradores
diários, acompanhados ou não de documentação, o que impede qualquer
tentativa de conferência. Considerando que a pessoa responsável por esse
setor é idônea, não podemos pairar qualquer dúvida sobre sua integridade no
trato com dinheiro de “O Estandarte”, mostrando mesmo dedicação ímpar em
todo seu serviço. O fato constatado deve-se exclusivamente pela inabilidade da
responsável e fazer uma escrituração, Sugerimos: 1) Que as contas sejam
aprovadas até a presente data. 2) Que o Supremo Concílio determine a Junta
de Imprensa e Comunicação, que a partir do presente exercício, providencie a
formal escrituração do seu movimento financeiro. Pedimos a aprovação deste
parecer ao Supremo Concílio. 4. Junta de Missões: Encontramos escrituração
feita até somente dezembro de mil novecentos e sessenta e seis e
constatamos: 1) A escrituração está em ordem com a documentação de
entrada. 2) Não há nenhuma documentação das saídas, impossibilitando a
conferencia. Não tendo meios para qualquer exame completo sugerimos que a
junta de Missões complete sua escrituração que foi muito bem começada e que
o Supremo Concílio receba posteriormente um relatório para que seja
apreciado. 5. Betel Lar da Igreja: Examinado pelo Reverendo Ezequias Alves
Evangelista sendo encontrado tudo em ordem. Cumprimentamos o Tesoureiro
de Betel, pedimos a aprovação deste Supremo Concílio. 6. Fundo de Sustento
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Examinado até dezembro de
mil novecentos e sessenta e oito, sendo encontrado tudo em perfeita ordem,
por Ezequias Alves Evangelista e Milton dos Santos. Cumprimentamos o
Tesoureiro Elizeu Vieira Gonçalves e pedimos a aprovação do Supremo
Concílio. 7. Fundação Eduardo Carlos Pereira: Examinado pelo Reverendo
Ezequias Alves Evangelista, sendo encontrado tudo em perfeita ordem.

Cumprimentamos o tesoureiro Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves pelo seu
trabalho e pedimos a aprovação do Supremo Concílio. A comissão número seis
apresenta relatórios: Sobre as atas da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
documento oitenta e nove: Pede a sua aprovação com as seguintes
observações: 1: Em várias atas há referências à Deão, Reitor, Administrador e
Secretário, sem mencionar seus nomes. 2. Em outra há referencia ao
Presbítero José Rodrigues da Costa Júnior, abreviado como Presbítero Costa
Júnior. “Sobre as atas da Junta de Imprensa e comunicação; documento
noventa: “Pede a sua aprovação com a seguinte observação: Há inúmeras atas
com emendas em palavras, revelando serem as atas transcritas as pressas o
que enseja a essas deficiências”. Sobre as atas da Mesa Administrativa,
conforme documento noventa e um: “Pede a aprovação de todas a matéria
com as seguintes observações e proposições: 1. em inúmeras atas há citação
de organizações, não pelos seus nomes, mas por suas siglas, algumas das
quais pouco conhecidas. As siglas são CELADEC – PREVIMIM – IAPO –
CMPIB – IPI – CAVE – CAU – IBOP- JAF etc. 2. Há expressões impróprias ou
incompletas com sejam “Conselho Administrativo da I.P.I. Do Cambuci”,
“Constituição e Ordem”, “Primeira Igreja de São Paulo”. 3. Na ata da reunião de
trinta e um de Agosto de mil novecentos e sessenta e cinco, folhas trinta e
nove, consta que “Resolve-se oficiar a Igreja de Bauru pedindo informações
sobre imóveis da Igreja de Jaú, Bocaina e Tacanga”. Não há mais referência a
este importante assunto, senão um registro a folha 51 a respeito de uma destas
igrejas quando há um voto de apreciação ao Reverendo Atilio Fernandes pelas
diligências junto às igrejas de Itapuí, Guaianazes e Jaú , de colocar em ordem
suas situações jurídicas. 4. Examinando as atas da Mesa propõe a Comissão
ao Supremo Concílio, a revogação das resoluções constante da ata a reunião
de 2-2-67, folhas 110 / 111 (final e inicio): “Que se publique no “O Estandarte”
todas as repostas dadas ao Supremo Concílio de consultas que lhe foram
feitas de 30 anos para cá. Esta resolução não foi cumprida ainda e a Comissão
acha fora de oportunidade o seu cumprimento. 5. Ainda propõe a Comissão
que o Supremo Concílio aprove a proposta que a Mesa Administrativa resolveu
encaminhar-lhe na reunião de 18-2-1968, folhas 174, número 2 determinando a
publicação anual dos relatórios financeiros das Instituições da IPI do Brasil.

Sobre Documento 63, a Comissão nº. 3, apresenta parecer que é aprovado
conforme Doc. 92: “ A comissão de Papéis e Consultas examinando o
documento nº 63 – referente a consulta feita pelo Presbítero Dr. Djalma
Barbosa de Oliveira, sobre a posição do Supremo Concílio em face do uso da
moda da “mini saia” dentro das nossas igrejas é de parecer: 1 – Que se
recomende aos Conselhos que zelem pela pureza e decência nos costumes,
evitando exageros que venha causar escândalo; 2 – Que a solução do
problema referido na consulta, fique a critério dos Conselhos locais”. É
nomeada

a

seguinte

comissão

para

pacificar a

Igreja

Presbiteriana

Independente de Vila D. Pedro I: Reverendo Jorge do Amaral Pinto, Tércio
Moraes Pereira, Armando Gonçalves e Presbíteros José Seminonato, Dr.
Antonio Monteiro da Cruz. Proposta do Reverendo Lutero Cintra Damião, Doc.
93, no sentido de que se recomende a publicação de sermões proferidos nas
devocionais da presente reunião do Supremo Concílio, é aprovada. Registra-se
voto de pesar pelo falecimento verificados no triênio, conforme documento 94
“Reverendo Joel de Melo Miranda, Isaac Gonçalves do Vale, José Gonçalves
Pacheco, Dr. Sátila do Amaral Camargo, José Cruz e Presbíteros Julio Dias de
Oliveira, Moisés Rodrigues, Alípio Augusto Pereira, Pedro Batista de Oliveira,
Paulo Garbine, Milton Bitencourt, João Batista de Paula, Jervásio Luiz
Sobrinho, Oswaldo Martins, Samuel Rodrigues Costa, Américo Brasil
Fernandes, Manoel Paixão, Miguel Souza Porto, Evenio Marques, Francisco de
Carvalho, José Ferraz de Araújo, Euclides Oliveira Lima, Severo Virgilio
Franco, Luté. João Pinto de Carvalho, Orlando Soares Arruda, João Pence e
Talício Prado Ferreira”. Proposta de vários signatários. Doc. 95 a)
Considerando que o prezado irmão Sr. Trajano Virgilio Franco é filho do irmão
Severo

Virgilio

Franco,

um

dos

fundadores

da

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil, em 31-7-1903; b) Considerando que o Sr. Trajano
Virgilio Franco nasceu em 12 de outubro de 1893 ano da Fundação de “O
Estandarte” do qual é assinante, leitor e muito amigo por muitos anos; c)
Considerando que o Sr. Trajano recebeu o nome de Trajano em homenagem
ao Reverendo Antonio Trajano um dos quatro primeiro ministro nacionais; d)
Considerando que o Sr. Trajano Virgilio Franco foi eleito ordenado e investido
no cargo de Presbítero da Igreja Presbiteriana Independente do Areado, Sul de

Minas em 25.3.1917; e) Considerando que em 25.3.1967, por iniciativa do
Presbitério Sul de Minas, no Templo da IPI do Areado, se realizou maravilhoso
Culto de ação de graças pela passagem do 50º Aniversário do Presbiterato do
referido irmão propomos que o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil conceda ao Presbítero Trajano Virgilio Franco, o título
de Presbítero Emérito”;

e é aprovada, elevando-se uma oração pelo

homenageado e sua família, pelo Reverendo Lutero Cintra Damião. Registra-se
alguns eventos do evangelismo nacional. Doc. 96: 100º Aniversário do
Presbiterianismo em Lorena, São Paulo. 50º Aniversário da Igreja Presbiteriana
Independente de Santos. Jubileu de Prata dos Reverendos Jorge Amaral Pinto,
Francisco Guedelha, Dr. José Coelho Ferraz e 39º aniversário de ordenação
ministerial do Reverendo Lauresto Rufino Organização da Faculdade
Evangélica de Medicina em Curitiba PR. Congratula-se com os evangélicos
que foram elevados a posto de confiança na administração Pública em nossa
Pátria. Decide-se que os atuais Conselhos de “Betel Lar da Igreja” permaneça
em seus postos, até que a Mesa Administrativa eleja seus novos membros,
bem como o Tesoureiro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Suspende-se os trabalhos regulares para uma sessão especial às dezesseis
horas e vinte minutos. Com oração pelo Presidente, volta-se a sessão regular
às dezessete horas e quarenta minutos, ornado ainda o Presbítero Helio
Teixeira Calado. Por proposta do mesmo registra-se voto de gratidão a Deus
pela sua sempre presença nos trabalhos da nossa Igreja Nacional e vida de
serviços do Reverendo Alfredo Ferreira. Registra-se a presença do Reverendo
Francisco Guedelha em nosso Concílio, mencionando-se o fato de haver ele
recebido o “Título de Cidadão Botucatuense” outorgado pela Câmara Municipal
daquela

cidade

fato que honra sobremaneira a

Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil. É proposto que se dê os passos para o encerramento
da presente reunião do Supremo Concílio. Após a leitura e aprovação da
presente ata, encerrou-se a quinta reunião do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil às dezoito horas do dia treze de fevereiro
de mil novecentos e sessenta e nove, com o cântico do hino duzentos e
cinqüenta e cinco, oração e Benção Apostólica pelo Presidente Reverendo
Daily Resende França. Eu secretário lavrei e assino a presente ata. São Paulo,

13 de fevereiro de 1969. Milton dos Santos.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão Especial
Reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
em sessão especial no dia treze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e
nove às dezessete horas e vinte minutos, em dependências do Instituto José
Manoel da Conceição em Jandira, São Paulo, com a presença de trinta e nove
pastores e vinte e quatro presbíteros representantes de vinte e e três
Presbitérios e todos os Sínodos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
contando-se somente a ausência do Presbitério do Nordeste. Após oração pelo
Presidente Reverendo Daily Resende França e com o quorum exigido, foram
declarados abertos os trabalhos, tomando-se as seguintes resoluções: 1 – Fica
autorizada a Mesa Administrativa do Supremo Concílio a vender parte do
terreno da Faculdade de Teologia, para aplicar na produção de renda para o
sustento da Faculdade, ficando o Presidente do Supremo Concílio autorizado a
assinar todos os documentos da transação. 2. Autoriza-se a Mesa
Administrativa a suprir o cargo de Tesoureiro do Supremo Concílio por ocasião
da organização do Escritório Central da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, conforme projeto do plano trienal II. 3 – Fica ainda a Mesa
Administrativa, autorizada a eleger o Conselho Deliberativo de “Betel Lar da
Igreja”. Encerrou-se a presente sessão às dezessete horas e quarenta minutos
com oração pelo Presbítero Helio Teixeira Calado. Eu, secretário, lavrei e
assino a presente ata. São Paulo, 13 de Fevereiro de 1969. Milton dos Santos.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de abertura
Aos vinte e um dias do mês de janeiro de mil novecentos e setenta e dois, no
templo da Igreja Presbiteriana Independente de Brasília, a Central, situada à
avenida “2” dois, quadra seiscentos e dezesseis, módulo cento e treze, reuniuse o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua
sexta reunião ordinária, sob a presidência do Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião e inicialmente secretariada pelo Reverendo Milton dos Santos. Às vinte
e uma horas o presidente chamou à ordem o Concílio, procedendo-se a
verificação de “quorum”. Feita a chamada dos Presbitérios, apresentaram-se as
seguintes delegações: Sínodo Central – Do Presbitério de Araçatuba: os
Reverendos Assir Pereira e Lauresto Rufino e o Presbítero Adriano Silva; do
Presbitério de Assis: os Reverendos Abel do Amaral Camargo e Azor Etz
Rodrigues e os Presbíteros Doutor Djalma Barbosa Oliveira e Ary Bermini; do
Presbitério de Bauru: os Reverendos Attílio Fernandes e João Rodrigues e os
Presbíteros Doutor Paulo Valle e Josino Correia de Souza; do Presbitério de
Botucatu: os Reverendos Alcides Corrêa Moraes e Pedro Damião e os
Presbíteros Alfredo Marques do Valle e Waldir Gomes. Sínodo Meridional –
do Presbitério de Londrina: os Reverendos João Batista Ribeiro Neto e
Antonio Moino e Presbíteros Jozias Gouveia Goulart; do Presbitério de
Maringá: Os Reverendos Carlos Caetano Monteira e Palmiro Francisco de
Andrade e os Presbíteros Doutor Jamil Josepetti e José Fernando Pedrosa; do
Presbitério Oeste do Paraná: os Reverendos Jobel Cândido Wenceslau e
Mauro Fer Pacheco e os Presbíteros Isaias dos Santos Silva e Olindo Franco;
do Presbitério Sul do Paraná: os Reverendos Dulcinio Pereira e José Ferreira
Filho e os Presbíteros Oldemar de Andrade e Sebastião Beraldo Sobrinho; do
Presbitério Santa Catarina: os Reverendos Saulo de Melo e Joaquim Ferreira
Bueno e os Presbíteros João de Deus Alves e João Urbano Dominone; Sínodo
Ocidental – do Presbitério da Araraquarense o Reverendo Antonio Miguel
dos Santos e os Presbíteros professor Sebastião Rodrigues de Assis e Osvaldo
Batista; do Presbitério Brasil Central: os Reverendos Reneval Rodrigues e

Doutor Silas Silveira e os Presbíteros Baldoino José e Paulo Alves de Azevedo;
do Presbitério do Oeste: os Reverendos Doutor José Coelho Ferraz e Sérgio
Poggéti e os Presbíteros José Augusto de Carvalho e Osvaldo Comti; do
Presbitério Sul de Minas: os Reverendos Davi Rose de Carvalho e Isaias
Garcia Vieira e os Presbíteros Professor Idinê Alves Ferreira e Otávio Dantas;
Sínodo Oriental – do Presbitério Bandeirante: os Reverendos Milton dos
Santos e Odilon de Carvalho e os Presbíteros João Gomes Ribeiro e Josué
Pacheco de Lima; do Presbitério Paulistano: os Reverendos Mário Ademar
Fava e Alírio Camilo e os Presbíteros Doutor Altemiro Gomes de Brito e José
Antonio de Souza (Suplente); do Presbitério do Rio de Janeiro: os
Reverendos Severino Alves de Lima e Pedro Manoel Jerônimo e o Presbítero
Eliezer Lopes Jerônimo; Sínodo São Paulo – do Presbitério São Paulo: os
Reverendos Doutor Rubens Cintra Damião e Doutor Josué Cintra Damião e
Sérgio Paulo Freddy e os Presbíteros Doutor Antonio Monteiro da Cruz, Naor
Marques e Elizeu Celestino de Oliveira; do Presbitério do Ipiranga: os
Reverendos Hércio de Oliveira Guimarães e Doutor Silas Ferreira da Silva e o
Presbítero Pedro José Vieira da Maia; do Presbitério de Leste: os
Reverendos Paulo Martins de Almeida e Getulio de Andrade e os Presbíteros
Mário Turelho e Oscar Ferli; Sínodo Setentrional – do Presbitério de Minas
Gerais: os Reverendos Doutor João Velu Galvão e Joel do Prado e os
Presbíteros Wanderley do Nascimento e Cristino Ramos de Almeida; do
Presbitério do Nordeste: os Reverendos Alfredo Maciel Ferreira de Mello e
Leontino Farias dos Santos; do Presbitério do Norte: os Reverendos Adiel
Tito Figueiredo e Ezequiel Tamarozi; Sínodo Sul de São Paulo – do
Presbitério de Itapetininga: os Reverendos Abílio de Oliveira Junqueira e
Elizeu Rodrigues Cremm e os Presbíteros Wilson Batista e José Ramos; do
Presbitério de Osasco: os Reverendos Antonio Gouveia Mendonça e Silas
Rissardi e os Presbíteros Roldão Manoel Alves e Vitor Camargo; do
Presbitério de Sorocaba: os Reverendos Onésimo Augusto Pereira e Lyzias
Oliveira dos Santos e os Presbíteros Doutor Hélio Teixeira Calado e Acácio
Cagnoni. Havendo “quorum” o presidente declarou aberta a reunião e passouse ao culto público que constou do seguinte programa: “Oração de invocação
feita pelo secretário, Reverendo Milton dos Santos; Cântico do Hino duzentos e

oitenta e seis dos “Salmos e Hinos”; leitura bíblica no texto de João capítulo
dezenove, versos dezessete a vinte e sete; mensagem proferida pelo
Presidente, baseada no verso vinte e dois do texto lido; cântico do hino
quinhentos e oitenta e quatro; oração feita pelo Reverendo Adiel Tito de
Figueiredo e Benção Apostólica impetrada pelo Presidente”. Após o culto fezse nova verificação do “quorum”

notado-se a presença dos mesmo

representantes do início da sessão, totalizando quarenta e sete ministros e
quarenta e um presbítero. Passou-se à eleição da nova mesa, por escrutínio
secreto, verificando-se o seguinte resultado: Reverendo Doutor José Coelho
Ferraz, presidente-eleito com cinqüenta e um votos no primeiro escrutínio, o
mesmo acontecendo com o Vice-Presidente, Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião; Primeiro Secretário, Reverendo Mário Ademar Fava, com quarenta e
três votos no primeiro escrutínio; sendo aclamado para ocupar o cargo de
Segundo Secretário o Presbítero Doutor Hélio Teixeira Calado. Feita a
transmissão e cargos a nova mesa assumiu a direção dos trabalhos e, depois
das palavras de agradecimento à confiança nela depositada pelo Concílio, pelo
Presidente, orou em favor dela o Presbítero Doutor Paulo Valle. Determinou-se
que o Concílio trabalhe das oito às onze trinta minutos e das treze horas e
trinta minutos às dezessete horas e trinta minutos e à noite à chamada do
presidente, sendo reservada a primeira meia hora para exercícios devocionais.
Foi nomeada a seguinte Comissão para Exercício Devocionais: Reverendo
Doutor Silas Silveira (relator) e o Presbítero Paulo Alves de Azevedo. Esgotada
a agenda, encerrou-se a sessão de instalação às doze horas e cinco minutos
com oração feita pelo Reverendo Azor Etz Rodrigues. Eu, primeiro secretário,
lavrei e assino esta ata. Mário Ademar Fava.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Às catorze horas e trinta minutos do dia vinte e um

de janeiro de mil

novecentos e setenta e dois, no templo da Igreja Presbiteriana Independente
Central de Brasília, a Central, Distrito Federal, situada à avenida “2” dois,
quadra seiscentos e dezesseis, módulo cento e treze, Asa Sul reuniu-se, na
segunda sessão da sexta reunião ordinária, o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, sob a presidência do Reverendo Doutor
José Coelho Ferraz. Fez a oração inicial o Presbítero Josué Pacheco de Lima.
À verificação de “quorum” responderam os demais membros da mesa
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião (vice-presidente) e Mário Ademar
Fava (primeiro secretário) e o Presbítero Doutor Hélio Teixeira calado
( segundo secretário) e os mesmos membros da sessão anterior, conforme rol
de chamada, mais o Reverendo Carlos Caetano Monteiro, do Presbitério de
Maringá. Foram lidas e encaminhadas a às comissões e serão encaminhadas
às Comissões Competentes os documentos enumerados de um a dezoito, e a
saudação da Confederação da Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil
a esse Concílio. Foram nomeadas as seguintes Comissões: a) para exame dos
livros de atas do Sínodos: Ocidental – Reverendo Josué Cintra Damião e
Presbítero Djalma Barbosa Oliveira; Meridional – Reverendo Alírio Camilo e o
Presbítero Doutor Antonio Monteiro da Cruz Júnior; Central – Reverendo
Hércio de Oliveira Guimarães e Presbítero João Gomes Ribeiro; Oriental –
Reverendo Doutor Silas Ferreira da Silva e Presbítero Doutor Jamil Josepeti;
São Paulo – Reverendo Sérgio Poggéti e Presbítero Josino Correia de Souza;
Setentrional – Reverendo José Ferreira Filho e Presbítero Isaias dos Santos
Silva; Sul de São Paulo – Reverendo Abel Amaral Camargo e Presbítero
Doutor Paulo Valle; b) para o Exame da Transcrição das Atas do Supremo
Concílio – os Reverendos Adiel Tito de Figueiredo e Isaias Garcia Vieira e o
Presbítero Vitor Camargo; c) Exame do Relatório do Presidente, da Mesa e das
atas da Mesa Administrativa – os Reverendos: Odilon de Carvalho e João
Rodrigues e os Presbíteros Naor Marques e Roldão Manoel Alves; d) de

Papéis e Consultas : - Reverendos Milton dos Santos (relator), João Velu
Galvão, Paulo Martins de Almeida e Antonio Gouveia Mendonça e os
Presbíteros Alfredo Marques do Valle, Josué Pacheco de Lima, Sebastião
Beraldo Sobrinho e Doutor Altemiro Gomes de Brito; e) Estatística e Estado
Espiritual da Igreja – Reverendo Palmiro Francisco de Andrade (relator) e
Sérgio Paulo Freddi e o Presbítero Olindo Franco; f) De nomeações: os
Reverendos Doutor Rubens Cintra Damião, Doutor Silas Silveira, Sérgio
Poggéti, Leontino Farias dos Santos e os Presbíteros Doutor Djalma Barbosa
Oliveira, Osvaldo Comti, Sebastião Rodrigues de Assis e José Augusto
Carvalho; g) para Exame dos Relatórios da Fundação “Eduardo Carlos
Pereira”, Betel – Lar da Igreja e Atividades Leigas – os Reverendos Getúlio de
Andrade (relator), Azor Etz Rodrigues e os Presbíteros João Urbano Dominone
e José Ramos. Foi lido e aprovado os seguintes relatório da Comissão de
Exercícios Devocionais: “A Comissão indica a seguinte escala: a) para as
Devocionais: dia vinte e dois, Reverendo Isaias Garcia Vieira, dia vinte e
quatro, Reverendo Onésimo Augusto Pereira e dia vinte e cinco, Reverendo
Doutor Silas Ferreira da Silva; b) para os Cultos os Reverendos Abel do Amaral
Camargo, Doutor Josué Cintra Damião, José Coelho Ferraz, Palmiro Francisco
de Andrade e Paulo Martins de Almeida, respectivamente nos dias vinte e um,
vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco”. Às quinze horas a
sessão foi suspensa para trabalho das comissões, sendo reaberta às vinte e
uma horas e trinta minutos, após o culto público, com oração pelo Presidente.
Após a apresentação dos motivos de ausência na sessão anterior, tomaram
assento neste concílio os Reverendos Assir Pereira, Lauresto Rufino e os
Presbíteros Adriano Silva, representantes do Presbitério de Araçatuba. Foi
aprovado o livro de atas do Sínodo Meridional com as seguintes observações:
“I . Só se acha transcrita ata da reunião extraordinária de dezesseis de
dezembro de mil, novecentos e sessenta e nove, nada constando a respeito da
reunião ordinária que deveria ter-se realizado em mil novecentos, setenta e um;
II) – A ata da Reunião extraordinária citada, contém as seguintes incorreções:
a) à folha quarenta e dois, linha oito, diz: “havendo quorum” sem referi-se o
nome dos presentes à sessão; b) na mesma folha, linha seis, há uma palavra
emendada; c) na mesma página, todos os números estão em algarismo e

alguns rasurados; d) à Folha quarenta e dois, versos, linha um, o nome do
Reverendo Antonio Gouveia Mendonça está incompleto; e) na Linha quatro da
Mesma página há um sobrenome como “Cinta”, quando deveria ser “Cintra”; f0
na linha vinte e sete não diz a espécie de documento recebido do Conselho da
Igreja de Arapongas; g) na folha quarenta e três, linha vinte e dois, novamente
está incompleto o nome do Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça; h) na
Linha vinte e oito, mesma página, o nome do Reverendo Gerson Pires de
Camargo está incompleto; i) à folha quarenta e três, verso, linha três, há uma
palavra emendada; j) na linha vinte e dois da mesma página há um espaço em
branco: l) na última linha da mesma página há uma abreviatura com nome
incompleto; m) à folha quarenta e cinco, linha treze, o nome do Reverendo
Palmiro Francisco de Andrade está incompleto; n) na linha vinte e cinco da
mesma folha, menciona-se uma declaração de voto sem dizer quem a fez; o) à
folha quarenta e cinco, verso, linha vinte e um, falta a expressão “encerrou-se a
reunião”; p) a ata não menciona o nome do secretário temporário que a lavrou
e nem o seu nome consta na assinatura da ata. “Nada mais havendo sobre a
mesa, encerrou-se a sessão com a benção apostólica impetrada pelo
Presidente, após oração pelo mesmo e oração do “Pai Nosso” por todos. Eu,
Mário Ademar Fava, primeiro secretário , lavrei e assino esta ata. Mário
Ademar Fava.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Às nove horas do dia dois de Janeiro de mil, novecentos e setenta e dois, após
os exercícios devocionais dirigidos pelo Reverendo Isaias Garcia Vieira, no
Templo da Igreja Presbiteriana Independente Central de Brasília, Distrito
Federal, sito à Avenida “2” dois, Quadra seiscentos e dezesseis, módulo cento
e treze, asa Sul, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil em sua sexta reunião ordinária, terceira sessão,
presidida pelo Rever Doutor José Coelho Ferraz, que fez a oração inicial. Á
verificação de “quorum” responderam os mesmos membros da sessão anterior.
Foi lida e aprovada as atas das sessões anteriores observando que: a) no inicio
da ata da sessão de instalação faltam registrar-se “Distrito Federal” após
“Brasília” e “Asa Sul” após “Módulo cento e treze”; b) os Reverendos Carlos
Caetano Monteiro, do Presbitério de Maringá, Assir Pereira e Lauresto Rufino,
do Presbitério de Araçatuba e o Presbítero Adriano Silva, deste último
Presbitério, tomaram assento neste concílio na segunda sessão, portanto,
estão constando indevidamente do “quorum” da primeira sessão; c) onde se lê:
“ vinte e uma horas” - na linha onze verso da página cento e oito – leia-se “nove
horas”. Foram aprovadas as atas do Sínodo Ocidental sem observação. Foi
aprovada a seguinte proposta do Reverendo Azor Etz Rodrigues: “Que se
registre na ata de nossos trabalhos, como merecida homenagem e gratidão, os
nomes dos Reverendos Ryoshi Tizuka, Doutor Silas Silveira e

Sebastião

Gomes Moreira; b) que se registre um voto de gratidão à redação d' O
Estandarte; que se registre voto de especial gratidão à Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, bem como à Igreja Presbiteriana Independente Central
de Brasília, após tudo quanto fizeram em prol da construção deste templo; d)
finalmente, que se registre ao Senhor, nosso bendito e glorioso Pai nossa
gratidão pela maravilhosa vitória da construção e inauguração oficial deste
templo em vinte de janeiro de mil, novecentos e setenta e dois. Acrescente-se,
ainda. Como merecida homenagem póstuma e nosso reconhecimento, os
nomes dos saudosos e queridos irmãos Reverendos Daily Resende França e

João Euclides Pereira, que, em viagem de São Paulo a esta capital, a serviço
do templo de Brasília, pereceram no trágico acidente automobilístico na noite
de vinte e seis de junho de mil, novecentos e setenta e um. “Nada havendo
sobre a mesa, a sessão foi suspensa às nove horas e trinta minutos sendo
reaberta às dez horas e cinqüenta

minutos quando foram nomeadas as

seguintes Comissões: a) de Diplomacia – os Reverendos Isaias Garcia Vieira e
Ezequiel Tamarozzi; b) para Exame de Relatório de Confederação da
Mocidade Presbiteriana Independente do Brasil – os Reverendos Attílio
Fernandes, Lauresto Rufino e Assir Pereira. Foram aprovados os seguintes
relatórios: a) da Comissão encarregada de examinar os relatórios de Betel –
Lar da Igreja: “A comissão declara que cumpriu com o seu dever sendo de
parecer que: a) o Relatório apresentado seja aprovado; b) que as sugestões do
atual presidente do Conselho, Doutor Hélio Teixeira Calado, de membros para
a nova diretoria do Conselho, sejam encaminhadas à Mesa Administrativa; c) a
comissão pede ao Supremo Concílio que continue a dar todo apoio possível a
Betel e que recomende às Igreja auxílio á referida instituição; d)
Comemorando-se em vinte e dois de setembro de mil, novecentos e setenta e
dois, o jubileu de ouro da instituição é de parecer que o Supremo Concílio
receba com muito carinho e entusiasmo o programa das comemorações no
decurso do corrente ano; e) também que cada Igreja programe algo em favor
de Betel por se tratar do ano do jubileu; f) que se estimule a coleta Natal, pois é
o ponto alto da receita da instituição; g) é de parecer também que se registre
um voto de apreciação pelos honrosos serviços prestados pela atual diretoria;
h) sugerimos que o presidente da instituição seja ouvido em plenário.” b) da
comissão encarregada de examinar os relatórios das atividades leigas: “ A
comissão declara que cumpriu com o seu dever sendo de parecer que: A) Os
relatórios da Confederação Nacionais de Varonis e Senhoras, de nossa Igreja,
sejam aprovados integralmente; B) Se registre um voto de apreciação pelos
bons serviços prestados pelas Confederações acima mencionadas, e que seja
nomeada um representante do Supremo Concílio para levar pessoalmente às
respectivas diretorias os cumprimentos deste Concílio; C) a Comissão ficou
profunda e magnificamente inspirada com o relatório da Confederação de
Senhoras, com a abundância de informações e estatísticas e porque apresenta

bom saldo para o ano em curso; D) quanto ao projeto dos Estatutos da
Confederação Nacional dos Varonis, que seja encaminhado à Mesa
Administrativa”. O concílio ouviu as informações prestadas pelo Diretor de
Betel, Presbítero Doutor Hélio Teixeira Calado. Esgotado o tempo regimental
foi suspensa a sessão ficando sobre a mesa o parecer da Comissão
encarregada de examinar o relatório da Fundação “Eduardo Carlos Pereira”. Às
treze horas e trinta minutos foi reaberta a sessão com oração feita pelo
Presbítero Roldão Manoel Alves, após o que aprovou-se o parecer que estava
sobre a mesa, depois de ter sido ouvido o Reverendo Palmiro Francisco de
Andrade, diretor do Instituto Bíblico de Arapongas, no seguinte teor: “ A
Comissão nomeada para examinar os relatórios da Fundação “Eduardo Carlos
Pereira” comunica que cumpriu com o seu dever sendo de parecer que: a) o
relatório apresentado não é suficiente para uma análise mais profunda do
problema referente à Fundação; b) a Comissão estranha que sendo a
Fundação um órgão instituído pelo Supremo Concílio para tomar providências
de amparo à educação teológica, venha pedir ao próprio Supremo Concílio
para tomar providências para solução dos problemas; c) lamentamos ser esta
Fundação de tanta importância e não prestar nenhuma informação concreta ao
Supremo Concílio; notando-se ainda que o relatório foi apresentado somente
pelo Secretário; d) quanto ao problema do Cemitério de Congonhas
necessitamos de melhores informações, pois não sabemos como se encontra e
somente a expressão: “Há esperança de que brevemente venha auxiliar a obra
da Igreja” não satisfaz; e) a Comissão solicita ao Supremo Concílio que olhe
com carinho o Seminário Bíblico Independente Norte-Nordeste; diante do
relatório minucioso de bons trabalhos apresentados; f) a Direção do Instituto
Bíblico de Arapongas preste ao plenário informações mais detalhadas; g) seja
nomeada uma comissão para proceder os exames financeiros da referida
Fundação, prestando relatório à Mesa Administrativa, revendo

suas

possibilidades, tendo a Mesa autorização para resolver seus problemas e até
sua dissolução se julgar conveniente”. Resolve-se que a Comissão de
Finanças do Supremo Concílio proceda o exame sugerido no item “g” do
relatório acima aprovada. Foi aprovada o seguinte relatório da Comissão de
Papéis e Consultas: “I) Quanto a solicitação da Igreja de Arapongas, pedindo

isenção da quota dos oito por cento ao Supremo Concílio, a comissão é de
parecer: a) Não devemos abrir precedentes de tal ordem na contribuição dos
oito por cento ao Supremo Concílio; b) O sustento da obra teológica esta a
cargo da Fundação” Eduardo Carlos Pereira”, a quem deve ser dirigido
qualquer pedido de verbas pelo Instituto Bíblico de Arapongas. II) Quanto a
consulta do Presbitério Bandeirante sobre a contribuição dos oito por cento
devidos ao Supremo Concílio, a Comissão é de parecer: a) a Comissão
entende que todos os donativos em espécie devem ser contabilizados em
seus valores e recolhida a quota dos oito por cento ao Supremo Concílio,
exceto os valores para assistência social quando a Igreja local seja somente a
distribuidora; b) a Comissão entende que as receitas de imóveis ou produto de
suas vendas, deverão ser oneradas pelos oito por cento ao Supremo Concílio,
salvo quando o produto for reaplicado em bens patrimoniais da Igreja; III)
Quanto ao pedido da Confederação de Senhoras, para a reforma da
Constituição no sentido da ordenação de mulheres para o presbiterato, a
Comissão é de parecer que: a) Considerando-se que uma reforma da
Constituição é processo difícil, não se justifique tal modificação; a igreja não
está devidamente madura para tal inovação; há inconvenientes grandes no que
se refere ao exercícios do presbiterato feminino em nossas Igrejas; finalmente,
considerando que o campo de ação da mulher na Igreja é extremamente amplo
e praticamente inesgotável para o trabalho feminino fora do presbiterato; b) Por
estas razões a Comissão entende que é inoportuna a aprovação de tal pedido.
IV) Quanto à campanha do Instituto Bíblico Presbiteriano Independente do
Norte e Nordeste, a Comissão é do seguinte parecer: A) Considerando que: a)
a última campanha sob os auspícios da Fundação “Eduardo Carlos Pereira”
não atendeu aos objetivos visados não conseguindo criar o fundo previsto; b)
Já temos um Fundo de Sustento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
que cada vez mais sensibiliza a Igreja; c) já temos um Fundo de Educação
Teológica que também em breve estará dando os seus resultados previstos na
área da educação teológica; B) Concluímos, por estas razões que não há
condições favoráveis para

mais uma campanha, e sugere que o Instituto

Bíblico Presbiteriano Independente do Norte e Nordeste fique autorizado a
fazer a arrecadação dos cinco por cento devidos ao Supremo Concílio, pelas

Igrejas daqueles Presbitérios, para uso imediato em seus orçamentos, tomando
as seguintes providências: Fazer a arrecadação emitindo recibos às Igrejas,
com cópias para a Tesouraria do Supremo Concílio, que contabilizará as
contribuições das Igrejas, bem como as doações à Instituição. V) Sobre o
relatório da Comissão Especial da Mesa Administrativa do Supremo Concílio
para tratar do assunto “Avivamento Espiritual” em nossas igrejas e coletar
informações sobre o assunto, a Comissão é de parecer: A) A Comissão
examinando os documentos colocados em suas mãos poude verificar: a) que o
movimento

chamado

“reavivamento”,

“despertamento

espiritual”,

“avivamentismo”, etc, tem adquirido em determinadas circunstâncias, no tempo
e no espaço forma nitidamente pentecostalista; b) que em suas práticas, muitas
vezes apresentam um comportamento que está fora das nossas tradições
presbiterianas, doutrinária e forma de culto; c) que em seus movimentos muitas
vezes sem um controle criterioso tem dado oportunidade a exploração por
indivíduos mal intencionados, aproveitadores de comunidades presbiterianas
independentes; d) que grupos muitas vezes criados dentro de nossas
comunidades, representados pelos chamados “profetas”, “profetizas”, “servos
do Senhor” e práticas com a “unção com óleo”, “ósculo santo”, “cumprimentos
na paz do Senhor”, “uso de línguas estranhas”, “atividades de cura divina”, etc.,
são identificações das igrejas pentecostais, assumindo atitudes concorrentes e
de substituição aos que continuam fiéis à nossa tradição Presbiteriana e da
autoridade docente e regente do nosso presbiterato que até hoje tem dado
tantas glórias à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em nome do
Senhor da Igreja, Jesus Cristo; e) que é público e notório a infiltração de
elementos
estabilidade

das
e

igrejas

pentecostais

abalando

os

nesses

nossos

movimentos,

princípios

em

minando

favor

a

daquelas

denominações; f) que a fidelidade aos nossos princípios doutrinários e forma
de culto é elemento fundamental de identificação da nossa denominação e
criados da unidade de nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil; a Comissão propõe: B) Que o supremo Concílio: a) reafirme sua
fidelidade

às

doutrinas

e

normas

bíblicas

do

Presbiterianismo

consubstanciadas nos seus Símbolos de Fé e Catecismo; b) embora
respeitando os pentecostais em suas denominações, o Supremo Concílio não

consente que suas doutrinas e práticas pentecostais, sejam adotadas pelas
nossas igrejas, quer nos templos ou em outros locais, visto haver elementos
estranhos aliciando membros de nossas igrejas para reuniões em casas
particulares, recebendo mesmo donativos para o seu sustento; c) que os
Conselhos, Presbíteros e Sínodos tomem as medidas necessárias dentro de
suas atribuições, defendendo intransigentemente o sistema doutrinário,
presbiteriano e bíblico; d) que os pastores e oficiais, declaradamente adeptos
ou coniventes dessas doutrinas pentecostais, sejam advertidos pelos
responsáveis eclesiásticos mais próximo, fazendo-os cientes de que poderão
ser enquadrado no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, pela desídia doutrinária, conforme artigo nove, letras “a” e “d”; e) que
os pastores e Conselhos sejam zelosos com seu púlpitos, não permitindo a
presença de pregadores que possam criar confusão na consciência de nossos
membros; f) que elementos vindos de igrejas pentecostais, em transferência
para a nossa Denominação, sejam rigorosamente examinados sobre suas
convicções doutrinárias pelos Concílios correspondentes, procurando eliminar
a infiltração inconveniente às nossas igrejas; C) Que o Supremo Concílio: a)
determine à Mesa Administrativa que faça uma fiscalização efetiva do
cumprimento dessas reafirmações de princípios; b) dê plenos poderes à Mesa
Administrativa para funcionar como Assembléia Geral da Igreja, no sentido de
advertir, disciplinas e tomar todas as providências necessárias à manutenção
da ordem e fidelidade à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em todos
os seus arraiais; d) Para um cumprimento mais efetivo e urgente destas
resoluções: a) que a Mesa Administrativa elabore um roteiro do seu trabalho e
comunique em oficiais aos Sínodos, Presbitérios e Conselhos de toda a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, as providências que estará tomando; b)
que a Junta de Missões fique encarregada de elaborar um documento de
orientação sobre o genuíno trabalho de evangelização e avivamento espiritual
para as nossas igrejas; c) que a comissão de Educação Cristã,
publicar uma literatura apropriada de

procure

orientação sobre evangelismo e

avivamento espiritual para uso de nossas igrejas; d) que a Comissão de
Educação Cristã, em colaboração com a Comissão de Atividades Leigas,
promova cursos intensivos, sobre a matéria, em nossas igrejas e em nossos

Seminários, nestes, de acordo com as suas direções; e) que em tudo se
proceda com maior cautela, maior amor e que sempre se considere cada caso
separadamente e nunca em grupo. VI) Quanto ao recurso de Hélio Amaral
Camargo e Nice Martins Amaral, membros da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de Curitiba, a Comissão é de parecer que o Presbitério Sul do
Paraná acolha o recurso e o julgue, prestando relatório à Mesa Administrativa,
das providências tomadas dentro de seis meses, a partir desta data; VII)
Quanto ao pedido de modificação do Artigo vinte da Constituição, a Comissão
é de parecer: A) de Acordo com o Artigo trinta a eliminação de membros da
Igreja, não ser feita por medidas administrativas e somente via medidas
disciplinares, por tanto o Artigo vinte deve permanecer; B) Outrossim, esta
Comissão no conhecimento de que a Edição das Normas Constitucionais e
legais se acha esgotada, propõe que o Supremo Concílio determine que a
Livraria “Pendão Real” a reedite. VIII) Quanto ao pedido de jubilação do
Reverendo Sherlock Nogueira, a Comissão é de parecer: A) que a jubilação de
Ministro é da competência dos Presbitérios, cabendo a este notificar os
Sínodos e o Supremo Concílio das suas decisões; B) que após resolução da
Mesa Administrativa de inscrever os pastores no Instituto Nacional de
Previdência Social (INPS), através dos Presbitérios, deixando por conta dos
mesmo o encargo de jubilação que venham a esta condição sem o
cumprimento desta determinação, declara que o Supremo Concílio não
assumirá mais tais encargos de sustento. IX) Quanto ao pedido de adoção de
um “slogan” para evangelização é de parecer que o documento seja
encaminhado à Junta de Missões Nacionais, para que esta inclua em seus
trabalhos já determinados pelo Supremo Concílio; X) Quanto ao pedido de
redução da contribuição dos oito para cinco por cento, em benefício da
contribuição dos pastores devida à previdência Social, a Comissão opina:
Considerando que é matéria que a Mesa Administrativa já vem tratando e a
Confederação Evangélica do Brasil vem acompanhado de perto o processo de
previdência dos ministros, é de parecer que não devemos tomar nenhuma
resolução ante que aquelas providências sejam completadas. XI) Quanto à
consulta de membros do plenário deste concílio, sobre a
ministros

de

nossa

Igreja

em

cerimônias

ecumênicas,

participação de
a

Comissão

considerando que o Supremo Concílio em sua última reunião ordinária já
determinou que nenhum pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
participe de qualquer reunião de caráter ecumênico, é de parecer: A) que no
caso específico, o Presbitério de Londrina tome as providências disciplinares
em relação ao infrator, tendo para isto o prazo de noventa dias, a partir desta
data, prestando relatório à Mesa Administrativa sobre as providências tomadas;
B) Outrossim, o Supremo Concílio determine que no caso de existência de
outras situações semelhantes de desobediência às suas determinações
relativamente ao ecumenismo, os presbitérios procedam da mesma maneira.
“Recebe-se como membro visitante o Reverendo Ernesto João Bernhorfts,
ministro da Igreja Episcopal do Brasil e presidente do Conselho de Pastores do
Distrito Federal. Foram aprovados: a) o relatório da Comissão de Educação
Cristã, com o registro de um voto de apreciação pelos relevantes serviços
prestados; b) relatório da Comissão de Atividades Leigas, sendo encaminhado
à Mesa Administrativa o pedido para regulamentação da referida, das
atribuições da referida Comissão. Prestou-se uma homenagem à mulher
presbiteriana independente, que tem se colocado nas mãos de Deus para
realizar a obra da proclamação do Reino de Cristo nos setores onde é
chamada a servi, nas pessoas das irmãs Beatriz Nogueira do Valle e Jaci do
Valle Nogueira, por serem elas duas as responsáveis pela elaboração da
literatura da Educação Cristã para criança. Foi designado o Reverendo José
Ferreira Filho para examina r e dar parecer do relatório da Junta de Imprensa e
Comunicações. Aprovou-se o seguinte relatório da Comissão de Estatística e
Estado Espiritual da Igreja: “A Comissão encarregada de examinar o relatório e
o levantamento estatístico da Igreja, confiadas à Secretaria Auxiliar de
Estatística, declara ter cumprido seu dever e, melancolicamente, faz as
seguintes observações: A) A Secretaria Auxiliar de Estatística não apresentou
o relatório sobre o qual deveria trabalhar. A justificativa, em anexo, dá conta de
que “a ausência de relatórios dos Presbitérios no triênio, exceto de uma parte
dos Presbitérios” impossibilitou a realização de seu trabalho. Com efeito, como
fazer estatística sem informes, sem indicações, sem índices, sem números”. B)
O que esta Comissão observa é que, neste Concílio Superior, se repete o
descaso com que este aspecto da vida ministerial, o problema das estatísticas

e relatórios, é tratado em nível presbiterial. Ainda que reconhecendo não ser a
enumeração dos frutos mais importantes que os próprios frutos, ainda assim é
mister que a estatística eclesiástica seja tratada com todo zelo e rigor. Os
números, encarados apenas enquanto números, podem não significar muito.
Mas quando eles refletem o trabalho do Senhor, e de alguma forma refletem o
nosso esforço, participação, dedicação, fidelidade, sentido de missão da igreja
e o próprio estado espiritual da comunidade, então eles valem muito, e
precisam merecer, especialmente dos pastores, cuidado, carinho, zelo
especial. Reafirmando que os números precisam ser interpretados, e que,
sobre tudo, valem dois sentidos – para o passado e para o futuro – é sobre
eles, como verdadeiros frutos e combustível, que iremos, por um lado, fazer a
autocrítica das coisas que ficaram para trás, e por outro, planejar para as que
estão adiante, corrigindo as falhas e carências anotadas. Ora, se este número
são os pontos de referência para este planejamento, para esta projeção no
rumo do futuro, para esta orientação, uma conclusão é lógica e se impõe:
dados incompletos, incorretos ou falsos podem, devem levar-no à conclusões
incompletas, incorretas e falsas, e que se forem utilizadas em termos de
planejamento poderão levar-nos a destino absolutamente equívoco. A
Comissão sugere que , uma vez mais se faça um apelo aos pastores e
secretários de Conselhos, ao ministério Independente, que seja mais fiel neste
mister, lembrando-nos de que o princípio bíblico pode ser entendido também
aqui: “quem não é fiel no pouco, também não será no muito”; quem não cuida
de cumprir as determinações pequenas do Supremo Concílio (esta não pode
ser considerada determinação de menos valor), também não cumprirá as
demais. Além do que, as determinações, frutos do consenso, da concordância
deste Concílio Supremo não são para serem discutidos, mas cumpridas, tanto
pelos Sínodos e Presbitérios, quanto pelos Pastores e Conselhos. Seu
descumprimento, sua não observância costumas, significam, além de prejuízos
meramente estatísticos, desobediência e rebeldia, quando não um relaxamento
indigno de um mordomo zeloso, diligente e fiel. A Comissão entende que, não
sendo possível providenciar a documentação que falta para a competente
avaliação ainda para esta reunião, que se determine a todos os presidentes de
Presbitérios para que enviem, dentro de trinta (30) dias, os relatórios

completos, para que se possa realizar o levantamento que, nesta hora, e
nestas condições, se torna impossível de ser feito. Sugere, também, que uma
cópia deste relatório seja encaminhada aos presidentes dos Presbitérios e , se
julgado conveniente, que seja publicado para conhecimento de todo o
ministério pelo órgão oficial da Igreja - “O Estandarte”. C) A Comissão assinala
reclama do Presbitério de Bauru que não recebeu material, formulários para o
preenchimento estatístico; D) Finalmente, assinala, no singelo relatório da
Secretaria Auxiliar de Estatística, a ausência dos Presbitérios faltosos.
“Resolveu-se que os Sínodos faltosos devem enviar os seus relatórios para
que sejam apresentados à Mesa Administrativa na próxima reunião. Foram
aprovadas as atas Sínodo Central com as seguintes observações: a) na folha
vinte e um verso, linha vinte e um, há repetição da palavra “nomeia”; b) na folha
vinte e oito,verso, linha vinte e nove, está confusa a expressão: “Código
Disciplinar e tomados baseados ...”; c) na folha trinta, verso, linha vinte e oito
há uma palavra rasurada; d) na folha trinta e dois, linha dezesseis, não há
menção dos pastores e presbíteros presentes e ausentes. Considere-se que na
sessão anterior tomaram assento dezoito pastores e trinta e dois presbíteros e
na sessão a que se refere esta ata foram dezessete pastores e vinte e um
presbíteros que tomaram assento no Concílio.” Deixaram de ser aprovadas as
atas do Sínodos Oriental, Setentrional, São Paulo e Sul de São Paulo porque
não apresentaram os

respectivos livros. Resolveu-se que os mesmo

encaminhem seus livros de atas à Mesa Administrativa, anexando as devidas
justificativas, para o devido exame e aprovação. Foi aprovado o seguinte
relatório: “ A Comissão designada para exame do Relatório do Presidente da
Mesa Administrativa e do Supremo Concílio, Relatório da Mesa Administrativa
e do Supremo Concílio, Relatório da Mesa Administrativa e Atas da mesma
Mesa, julga cumprido o seu dever e propõe sua aprovação sem observações. A
Comissão sugere, seja consignado um voto de apreciação pelo incansável e
intenso trabalho desenvolvido pelo presidente Reverendo Doutor Rubens
Cintra Damião, na direção da Igreja.” Resolveu que o Seminário Bíblico
Presbiteriano Independente do Norte e Nordeste, tenha o seu nome mudado
para Seminário Presbiteriano Independente “Reverendo Manoel Machado”.
Pediu licença para ausentar-se do demais trabalhos deste Concílio, o Doutor

Paulo Valle, Presbítero da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de
Bauru. O Concílio, após ouvir as razões apresentadas pelo referido irmão,
concedeu-lhe licença para se retirar. O Presbítero Doutor Paulo do Valle
cumprimentou a mesa pela maneira como dirigiu os trabalhos e, a pedido do
Presidente, fez uma oração pedindo as benção de Deus sobre as resoluções
até tomadas, bem como, sobre toda a amada Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Nada havendo sobre a mesa , encerrou-se a sessão
com benção apostólica impetrada pelo Presidente. Eu, Mário Ademar Fava,
primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. Mário Ademar Fava.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
Às catorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de janeiro, de mil
novecentos e setenta e dois, no templo da Igreja Presbiteriana Independente
Central de Brasília, Distrito Federal, sito à Avenida “2” dois, quadra seiscentos
e dezesseis, módulo cento e treze, Asa Sul, reuniu-se o Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana Independente na quarta sessão da sua sexta reunião
ordinária, tendo orado no início o Reverendo Hércio de Oliveira Guimarães, sob
a presidência do Reverendo Doutor José Coelho Ferraz. Feita a verificação de
“quorum” responderam os mesmos membros da sessão anterior, menos o
Presbítero Doutor Paulo Valle, que retirou-se na sessão anterior. Foi lida e
aprovada a ata da sessão anterior (terceira sessão). Foram lidos telegramas de
saudações ao Concílio das seguintes instituições e irmãos: Confederação
Nacional de Senhoras e dos Varonis Presbiterianos Independente, das
Federações de Senhoras, do Presbitério São Paulo e de Varonis, do
Presbitério de Botucatu, do Reverendo Josué de Campos, da Família Camargo
Nascimento e da Diaconisa Ednéia Costa de Andrade, da Primeira Igreja de
São Paulo. Foram nomeados os irmãos Reverendo Isaias Garcia Vieira e o
Presbítero Doutor Jamil Josepetti para examinar o relatório da Comissão de
Construção do Templo de Brasília. Solicitaram licença para ausentarem-se da
reunião do Concílio os Reverendos Lísias Oliveira dos Santos e Severino Alves
de Lima e o Presbítero Alfredo Marques do Valle, o que lhes foi concedida.
Foram aprovados os seguintes relatórios: A) da Comissão encarregada de
Examinar a transcrição das atas do Supremo Concílio, com o seguinte parecer:
“Que seja aprovada a transcrição com a seguinte observação: Na página cento
e vinte e cinco, diz-se que o Sínodo Setentrional foi “desorganizado”, quando
deve ser “organizado”; B) da Comissão nomeada para examinar o relatório da
Confederação da Mocidade, no seguinte teor: “ a) Notamos um esforço
grandioso da diretoria da Confederação em promover melhor entrosamento
entre a juventude e a cúpula administrativa da Igreja, cujo objetivo não foi
alcançado plenamente; b) que a confederação através de sua Diretoria,

procurou remeter mensagens de apreciação às autoridades do país,
congratulando-se com as suas decisões, especialmente com respeito à
formação da juventude brasileira; c) que a Confederação desenvolveu a
contento

todos

Evangelização,

os

aspectos

concursos

do

bíblicos,

trabalho

entre

reuniões

de

a

juventude,
oração

como:

procurando

conscientizar de suas responsabilidades na obra total da Igreja; d) que a
Confederação realizou o quarto encontro de líderes em Recife sob o seguinte
lema: “ Sentir a necessidade do Jovem e ir ao seu encontro.” C) da Comissão
designada para examinar o relatório da Junta de Imprensa e Comunicação,
com o seguinte teor: “ A Comissão torna relevante: a) O trabalho de editoração
do jornal, com as dificuldades encontradas para a obtenção do material de
redação, a seleção desse material, o trabalho de “copy-desk”, além da parte da
diagramação e paginação, a fim de que o jornal pudesse apresentar o mínimo
desejável de qualidade jornalística. b) As assiduidade e pontualidade das
edições. Estes fatos são devidos ao Presbítero Doutor Benjamin Themudo
Lessa, conforme plano elaborado pela junta em fins de abril de mil novecentos
e sessenta e nove. c) Lamentamos, contudo, que a Junta não tenha tido
condições de cumprir resolução do Supremo Concílio passado com referencia
ao aumento de assinaturas do Órgão Oficial. O Jornal está com cinco mil e
trezentos a cinco mil e seiscentas assinaturas. Para comparação e elucidação
citamos a revista “Alvorada” com dez mil assinaturas e com entusiástica
aceitação nos arraiais independente. d) Considera, a Comissão, mui desejável
que o órgão oficial encontre os caminhos de uma integração efetiva com a
própria Igreja, de sorte a ser elo de comunicação e instrumento de incentivo. e)
Que a direção do órgão oficial seja estimulada a cumprir determinações
superiores, quer do Supremo Concílio, quer na Mesa Administrativa, sua
executiva

nos

interregno

a

fim

de

evitar-se

constrangimentos

de

desagradáveis. f) Que se registre nos anais deste Supremo Concílio o valor
das atividades longas, operosas e fiéis da senhora Lydia Lopes Braun, mais
particularmente ligadas ao órgão oficial. g) Que se registre manifestação de
apreço e reconhecimento aos membros da Junta de Imprensa e Comunicação.
“Foram, ainda, apreciadas em plenário e aprovados os relatórios: a) da
Tesouraria do Supremo Concílio com relatório anexo de exame de

documentação e contas feitas pelos auditores que compõem a Comissão de
Finanças da Igreja, mais os contadores Reverendo Melanias Lange e
Presbítero Daniel Silveira Lima, no qual declaram terem achados conforme os
documentos da Tesouraria, bem como do Fundo de Sustento; b) do Fundo de
Sustento; c) do Escritório Central; d) da Livraria “Pendão Real”; e) do Fundo de
Educação Teológica. Concedeu-se a palavra ao Reverendo Azor Etz
Rodrigues, que apresentou a sua despedida Oficial ao Supremo Concílio,
declarando ser a última reunião de que participa, pois, em virtude da sua idade
avançada e de seu estado de saúde, reconhece que não tem mais condições
de participar de trabalhos conciliares. Após saudação e homenagem pelo
presidente, orou em seu favor, agradecendo a Deus a sua vida e sua obra ao
Reino de Cristo, o Reverendo Lauresto Rufino. Foi aprovado o seguinte
parecer da Comissão que examinou o relatório da Comissão de Construção do
Templo de Brasília: “A Comissão propõe que seja aprovado o relatório,
ressaltando o empenho da referida Comissão para que a obra tivesse seu
término na data prevista.” Foi, ainda, aprovado o seguinte relatório da
Comissão de Nomeações: “ A) Comissão de Atividade Leigas: os Reverendos
Mário Ademar Fava (relator), Odilon de Carvalho e Alírio Camilo. Farão parte
desta Comissão, ainda, os Presidentes das Confederações de Varonis, de
Senhoras e da Mocidade. B) Fundo de Sustento da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil: os Reverendos Elizeu Vieira Gonçalves e Milton dos
Santos; C) Comissão de Arquivo e Museu: Presbítero José Rodrigues da Costa
Júnior, Doutor Benjamim Themudo Lessa e Josué Pacheco de Lima. D) Junta
de Administração e Finanças: Reverendos Mário Ademar Fava (relator) e
Ezequias Alves Evangelista e os Presbíteros Doutor Altemiro Gomes de Brito ,
Doutor Eduardo Carlos Pereira Nogueira e Daniel Silveira Lima. E) Junta de
Missões: Reverendos José Ferreira Filho (relator), Álvaro Simões, Jair Ribeiro
de Melo e Mário Ademar Fava e os Presbíteros Doutor Antonio Monteiro da
Cruz Júnior e Doutor Jamil Josepetti. F) Junta de Educação Religiosa:
Reverendo Milton dos Santos e Antonio Gouvêa Mendonça e Doutora Maria
Clêmencia Mourão Cintra Damião e Dona Odete Ferreira Lima. G) Fundação
“Eduardo Carlos Pereira”: Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves, relator, sendo
que a Mesa Administrativa na próxima reunião deverá completar a Comissão.

H) Representantes junto à Associação de Catequese dos Índios: Reverendos
Doutor João Bernardes da Silva (relator) e Jair Ribeiro de Mello. I)
Representantes junto à Confederação Evangélica do Brasil: Reverendos
Doutor Rubens Cintra Damião (relatório), Milton dos Santos e Antonio Gouvêa
Mendonça. J) Correspondente junto à Aliança Mundial de Igrejas Reformadas –
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. L) Secretaria Executiva: Reverendo
Milton dos Santos. M) Mesa Administrativa: Presidente – Reverendo Doutor
José Coelho Ferraz; Vice-Presidente, Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião; Primeiro Secretário, Reverendo Mário Ademar Fava, Segundo
Secretário, Presbítero Doutor Hélio Teixeira Calado; Secretário Executivo,
Reverendo Milton dos Santos e mais um representante de cada Presbitério. N)
Tesouraria – A movimentação de numerário será feita, em nome da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, com a assinatura conjunta do Presidente
e do Secretário Executivo, ficando a contabilidade a cargo do Escritório Central,
por contador escolhido pelo Presidente.” A Junta de Imprensa e Comunicações
será nomeada pela Mesa Administrativa. Às dezessete horas e quarenta e
cinco minutos suspendeu-se a sessão, sendo reaberta às vinte e duas horas,
após o culto público, em que foi celebrada a Ceia do Senhor e que teve como
pregador o Presidente. Orou o Reverendo Leontino Farias dos Santos.
Registra-se a presença seguintes visitantes ilustres: Reverendos Elizeu Vieira
Gonçalves, Ezequias Alves Evangelista, Jorge do Amaral Pinto, Jorge Vieira,
Josué Xavier, Plácidos Baldini e os Presbíteros Carlos Pereira Brasil, Doutor
Humberto Viana, José Antonio de Souza e Doutor Benjamim Themudo Lessa.
Foi feita uma homenagem póstuma, na palavra do Reverendo Adiel Tito de
Figueiredo, aos seguintes ministros e presbíteros falecidos neste triênio:
Reverendos Agenor da Cunha Guedes, Alfredo Ferreira, Daily Resende
França, João Euclides Pereira e José Gonçalves Pacheco, e os presbíteros
Alfredo Manso, Antonio Lopes, Benedito Novais Garcês, Antonio Brasil, Carlos
Egg, Delfino Inácio de Souza, Euclides de Oliveira Lima, Euclides Leonel,
Francisco Nogueira, Isaltino Coraza, Jatir Pedroso de Almeida, José Pereira,
José Ivo da Silveira, João Botão Miranda, Jonas Souza Lobo, José Eleutério de
Carvalho, Joaquim Cunha, Jurandi Teixeira, Lucas Pereira, Olímpio Fereira,
Odilon Marcondes Trigo, Olímpio Ferreira de Azevedo, Nodje Cambraia, Paulo

Amâncio de Souza, Sebastião Garcia de Matos, Trajano Virgílio Franco e
Waldomiro Ferreira da Silva. Registra-se voto de pesar pelo falecimento dos
irmãos infra mencionados. O Presidente fez o seguinte pronunciamento: a)
Quando ao Reverendo Daily Resende França, de saudosa memória: O
Presidente

salientou

que

o

saudoso

irmão,

em

seu

relacionamento

internacional, conforme teve muitas vezes oportunidade de testemunhar,
demonstrou intransigente fidelidade aos nossos princípios presbiterianos
independentes, além de combater ardorosamente toda e qualquer subvenção;
b) quanto à sua administração o Presidente dirigiu breves palavras,
agradecendo a confiança depositada pelo Concílio em sua pessoa e na dos
seus companheiros. Acrescentou que espera contar com o apoio de todas as
comissões e que, até mesmo com prejuízo de suas atividades particulares,
tudo fará para o bem andamento dos trabalhos. Apelou para que as Igrejas e
os Pastores se esforcem em trabalhar no espírito de nossas tradições
presbiterianas independentes. Aprovou-se a proposta seguinte: “Considerando
o Sesquicentenário da independência do Brasil e a importância do momento
nacional por que passa a Pátria, proponho que seja publicado no Órgão Oficial
nosso e na imprensa nacional a palavra da Igreja em manifesto. “Manifesto
Brasília” , à nação expressando nossa fé e solidariedade ao governo pelo
avanço da Pátria”. Votou contra o Reverendo Adiel Tiro de Figueiredo. Com
respeito à Loteria Esportiva, o Supremo Concílio revolve que os Concílios
Inferiores façam advertência e se for o caso apliquem a disciplina cabível a
pastores, oficiais da Igreja e membros, que se entreguem à prática de apostar
na Loteria Esportiva. Registra-se um voto de agradecimento às Igrejas do
Distrito Federal pela excelente e simpática hospedagem dispensada ao
Supremo Concílio. Foram dados os passos para o encerramento, pois
esgotaram-se todas as matérias sobre a mesa e constantes na agenda da
reunião. Escolheu-se os versos cinco do capítulo três de Josué: “ Santificai-vos,
porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós”, para moto do
Supremo Concílio. Cantou-se o hino duzentos e cinqüenta e cinco dos “Salmos
e Hinos”, após a leitura e aprovação desta ata, e encerrou a reunião com
oração e benção apostólica pelo Reverendo Azor Etz Rodrigues. Eu, Mário
Ademar Fava, primeiro secretário, lavrei e assino esta ata. Mário Ademar Fava.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Instalação

Às vinte horas e trinta minutos do dia vinte e nove de janeiro do ano de mil
novecentos e setenta e cinco, no templo da Igreja Presbiteriana Independente
Central de Campinas, sito à Rua Luzitana, Número oitocentos e quarenta, em
Campinas, Estado de São Paulo, sob a Presidência do Reverendo Doutor
José Coelho Ferraz, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. À verificação de “quorum” responderam os seguintes
representantes: SÍNODO CENTRAL – Ministros Reverendos Jonas Nogueira e
Josias Martins de Almeida do Presbitério de Assis; Assir Pereira e Lauresto
Rufino, do Presbitério de Araçatuba; Attílio Fernandes e Cylas Rissardi, do
Presbitério de Bauru; Doutor Francisco Guedelha e Pedro Damião, do
Presbitério de Botucatu; SÍNODO MERIDIONAL – Reverendo Jonas Dias
Martins e Jaime Clovis da Silva, do Presbitério de Londrina; Ademar Rosato,
do Presbitério de Maringá; João de Godoy, do Presbitério Oeste do Paraná,
Joaquim Ferreira Bueno e Aderbal Cadim do Prado, do Presbitério de Santa
Catarina; Josué Soares da Silva, do Presbitério Sul do Paraná; SÍNODO
OCIDENTAL – Reverendos Josué de campos e Ruy Anacleto, do Presbitério
da Araraquarense: Ryoshi Tizuka e Silas Silveira, do Presbitério Brasil
Central; Doutor José Coelho Ferraz, do Presbitério Oeste; Davi Rose de
Carvalho, do Presbitério do Sul de Minas Gerais; SÍNODO ORIENTAL –
Reverendos Mário Ademar Fava, do Presbitério Paulistano, Sebastião
Guimarães Costa Filho e Waldir Mendes, do Presbitério do Rio de Janeiro,
Milton dos Santos e Benedito Antonio dos Santos,

do Presbitério

Bandeirantes; SÍNODO SÃO PAULO – Reverendos Hércio de Oliveira
Guimarães e Doutor Silas Ferreira da Silva; do Presbitério Ipiranga; Paulo
Martins de Almeida e Geraldo Aparecido Sorano, do Presbitério do Leste;
Abival Pires da Silveira, Doutor João Bernardes da Silva e Doutor Rubens
Cintra Damião, do Presbitério de São Paulo; SÍNODO SETENTRIONAL –
Reverendos José Fernandes Machado e Ezequiel Tamarozi, do Presbitério
Nordeste e Francisco José Cruz Moraes, do Presbitério Norte; SÍNODO SUL

DE SÃO PAULO – Reverendos José Alexandre Fogaça e Sérgio Paulo de
Almeida, do Presbitério de Itapetininga; Antonio Gouveia Mendonça e Dimas
Barbosa Lima, do Presbitério de Osasco; Semião Ladeira e Lysias dos
Santos, do Presbitério de Sorocaba – PRESBÍTEROS – (Sínodo Central)
Luiz Camilo Costa e Doutor Milton Correa de Moraes, de Assis; Daniel de
Lima, de Araçatuba; Naor Murback e Kioshei Komono, de Bauru, Alfredo
Marques do Valle e Francisco Marques Pereira, de Botucatu; (Sínodo
Meridional) – Roberto Rodrigues, de Londrina; Joaquim Francisco da Silva e
Isaias dos Santos Silva, do Oeste do Paraná; Doutor Daniel da Silveira e
Adilson Dominoni Gomes, de Santa Catarina; Marciano Florêncio Filho, do
Presbitério do Sul do Paraná; (Sínodo Ocidental) - Azi Amâncio Pereira e
Osvaldo Belucci, da Araraquarense; Esmeraldo Figueira Filho e Doutor
Eduardo Carlos Pereira Nogueira, do Oeste, Isaltino Pereira Caixeta e
Benjamim Tércio Nogueira, do Sul de Minas Gerais; (Sínodo Oriental) – Josué
Pacheco de Lima e Doutor Teodoro Tanganeli, do Bandeirante; Adilson
Portela e Sylas Freddi, do Paulistano; Humberto Pereira Viana, do Rio de
Janeiro; (Sínodo São Paulo) – Edilson Nogueira Castelo Branco e Waldir Alves
de Souza, do Ipiranga; Flávio de Barros Teixeira e Doutor Rubens Cardoso
Figueira de Mello, do Leste, Doutor Antonio Monteiro da Cruz Junior, Zilton
Bicudo e Durval Lins de Brito, de São Paulo; (Sínodo Sul de São Paulo) –
Josué Gerson de Almeida e Isaias Martins de Almeida, de Itapetininga; Roldão
Manoel Alves e João Batista Lima, de Osasco; Doutor Helio Teixeira Callado e
Eraldo Teixeira Callado, de Sorocaba. Não se fez representar o Presbitério de
Minas Gerais. Havendo “quorum”, constatando-se a presença de quarenta e
dois ministros e trinta e seis presbíteros e estando representados todos os
Sínodos o Presidente declarou aberta a Sétima Reunião Ordinária do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, orando em seguida.
Passou-se ao culto público que constou do seguinte programa: Leitura do
Salmo cento e trinta e três; cântico do hino vinte e três dos Salmos e Hinos;
leitura Bíblica em segundo Coríntios, capitulo quatro, do verso primeiro a
décimo quinto, solo vocal; mensagem proferida pelo presidente baseada no
verso cinco do texto lido, oração pelo Presbítero Doutor Hélio Teixeira Callado,
cântico do hino duzentos e cinqüenta e cinco dos Salmos e Hinos; Avisos e

benção apostólica pelo Presidente”. Feita nova verificação de “quorum”,
responderam os mesmo membros do início da sessão, mais o Reverendo
Emiliano Gomes de Brito, do Presbitério do Sul do Paraná, Isaias Garcia Vieira,
do Presbitério do Sul de Minas Gerais e Álvaro Simões, do Presbitério
Paulistano e o Presbítero Doutor Altemiro Gomes de Brito, do Presbitério
Paulistano, que tomou assento em lugar do suplente Adilson Portela.
Constatando-se a presença de quarenta e cinco ministros e trinta e seis
presbíteros passou-se a Eleição da Nova Mesa que ficou assim constituída:
Presidente – Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, reeleito com quarenta e
oito votos, Vice-presidente – Reverendo Rui Anacleto eleito com quarenta e
dois votos, Primeiro Secretário – Doutor Hélio Teixeira Callado, eleito com
sessenta e quatro votos, Segundo secretário – Reverendo Mário Ademar
Fava, eleito por aclamação. Pelo Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, Reverendo Milton dos Santos é dada posse à mesa
eleita orando em favor dos irmãos empossados o Reverendo Doutor Rubens
Cintra Damião. Em nome da mesa fala o senhor Presidente agradecendo a
confiança do Supremo Concílio. Resolve-se em seguida que o Concílio
trabalhe no seguinte horário: das oito horas às onze horas e trinta minutos às
dezessete horas reservando-se a primeira meia hora para exercícios
devocionais. É nomeada a Comissão de Exercícios Devocionais que fica
constituída dos irmãos Presbíteros Doutor Eduardo Carlos Pereira Nogueira e
Alfredo Marques do Valle. A referida Comissão indica o Reverendo Jonas Dias
Martins para dirigir os exercícios devocionais da sessão seguinte do Concilio,
ou seja, amanhã, dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco.
Nada havendo a tratar, às vinte e três horas com oração e benção pelo
Presidente, foi encerrada a presente sessão, do que para constar, eu Segundo
Secretário, lavrei e assino a presente ata. Campinas, vinte e nove de janeiro de
mil novecentos e setenta e cinco. Mário Ademar Fava. Eu, Secretário Executivo
mandei transcrever, conferi e assino. Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Às nove horas do dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco, no
Templo da Igreja Presbiteriana Independente Central de Campinas, sito à Rua
Luzitana, número oitocentos e quarenta, em Campinas, Estado de São Paulo,
após os exercícios devocionais dirigidos pelos Reverendos Jonas Dias Martins
e Doutor João Bernardes da Silva, sob a presidência do Reverendo Doutor
José Coelho Ferraz, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. À verificação de “quorum” responderam os membros
da mesa Reverendos José Coelho Ferraz (Presidente), Rui Anacleto (Vice
Presidente), Presbítero Hélio Teixeira Callado (Primeiro Secretário) e
Reverendo Mário Ademar Fava (Segundo Secretário) e os membros da sessão
anterior, conforme rol de chamada, mais o Reverendo Nogueira Castelo
Branco, Suplente do Presbitério do Ipiranga em lugar do titular, Reverendo
Silas Ferreira da Silva. O senhor Presidente deu oportunidade para que
houvesse justificação de ausência à sessão de abertura, fazendo sua
justificação o Presbítero Sul do Paraná. Foi em seguida lida e aprovada a ata
da sessão de abertura do Concílio. Foram apresentados relatórios dos
Secretários Permanentes dos Sínodos, incluindo Novos Ministros e Igrejas,
Ministros que foram jubilados, Ministros que faleceram, modificações nos
Campos e Mapas Estatísticos, deixando de apresentarem relatórios os Sínodos
Meridional, Ocidental e Setentrional. Tais relatórios apresentados serão
encaminhados à comissão competente para exames. Tomou assento neste
Concílio o Reverendo Moacir Gonçalves Viana, representante do Presbitério de
Pernambuco-Bahia. Foram apresentados para os devidos exames os livros de
atas: do Supremo Concílio, da Mesa Administrativa, e dos Sínodos. Deixaram
de apresentar os livros os Sínodos: Meridional, Oriental e Setentrional. Foram
lidos e serão encaminhados à Comissão de Papéis e Consultas os
Documentos enumerados de um a treze. Os relatórios das comissões
permanentes

nomeadas

na

reunião

anterior,

e

apresentados,

serão

encaminhados à Comissão competente para exame. Às dez horas e quinze

minutos o Senhor Presidente suspendeu os trabalhos por quinze minutos, para
o cafezinho. Reabertos os trabalhos às dez horas e trinta minutos, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Reverendo Francisco Guedelha que propõe
ao Concílio seja prestada homenagem ao Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião,

pelos

relevantes

serviços

prestados

à

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil. Historia o proponente, justificando a sua proposta, o
valioso trabalho desenvolvido na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, todo cheio de dedicação, boa
vontade e desejo de servir. O concílio aprova a proposta, decidindo que a
homenagem será prestada por ocasião do Culto da Noite. Foram nomeadas as
seguintes comissões: a) para exame dos livros de atas dos Sínodos: Ocidental
– Reverendo Jonas Nogueira e Dimas Barbosa de Lima; Central – Reverendos
João de Godói e José Alexandre Fogaça; São Paulo – Presbíteros Doutor
Altemiro Gomes de Brito e Francisco Marques Pereira; Sul de São Paulo –
Presbíteros Doutor Milton Corrêa de Moraes e Daniel da Silveira; b) para
exame de transcrição das atas do Supremo Concílio – Reverendo Sérgio Paulo
de Almeida e Presbítero Doutor Antonio Monteiro da Cruz Júnior; c) para a
Comissão de Papéis e Consultas – Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião,
Reverendo Doutor João Bernardes da Silva, Reverendo Pedro Damião
Reverendo Hélio Nogueira Castelo Branco, Presbítero Doutor Teodoro
Tanganelli, Presbítero Professor Zilton Bicudo, Presbítero Waldir Alves de
Souza e Presbítero Eraldo Teixeira Callado; d) Comissão de Estatística e
Estado Espiritual por Igreja – Reverendo Assir Pereira e Presbítero Doutor
Eduardo Carlos Pereira Nogueira e Joaquim Francisco da Silva; e) Comissão
de Indicações – Reverendo Francisco Guedelha, Reverendo Cilas Rissardi,
Reverendo Álvaro Simões, Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça,
Reverendo Ezequiel Tamarozzi, Reverendo Ryoshi Tizuka, Presbíteros Josué
Pacheco de Lima, Doutor Douglas Monteiro; f) Comissões Permanentes –
Reverendo Sebastião Guimarães, Reverendo Ademar Rogato, Reverendo
Atílio Fernandes, Reverendo Geraldo Sorano, e Reverendo José Fernandes
Machado. g) Comissão de Exame de Atas e Atos da Mesa Administrativa –
Reverendo Isaias Garcia Vieira, Presbítero Alfredo Marques do Valle,
Presbítero Humberto Pereira Viana, Reverendo Josué de Campos, Presbítero

Osvaldo Bellucci; h) Comissão Relações Públicas – Reverendo Abival Pires da
Silveira, Reverendo Silas Silveira, Reverendo Jaime Clóvis da Silva e
Presbíteros Naor Murback e Isaias dos Santos Silva. Foi lido e aprovado o
seguinte relatório da Comissão de Exercícios Devocionais, autorizando ainda o
Concílio que a Comissão faça as alterações que forem necessárias: “A
Comissão de Exercícios Devocionais propõe a seguinte escala para os
trabalhos: Devocionais – dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta
e cinco, Reverendo Semião Ladeira, dia primeiro de fevereiro de mil
novecentos e setenta e cinco -Reverendo Abival Pires da Silveira, dia dois de
Fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco – Reverendo Moacir Viana;
Cultos: dia trinta de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco, Reverendo
Doutor Rubens Cintra Damião, dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e
setenta e cinco – Reverendo Alceu Roberto Braga, dia primeiro de fevereiro de
mil novecentos e setenta e cinco – Reverendo Doutor João Bernardes da Silva,
dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco – Reverendo Pedro
Damião. Foram apresentados ao Concílio os Reverendos: Eliseu Narciso da
Igreja Presbiteriana do Brasil e Rage Koury da Igreja Presbiteriana árabe de
São Paulo. Às onze horas e vinte minutos a sessão foi suspensa para trabalho
das Comissões, sendo reaberta após o Culto da Noite, ocasião em que o
Concílio prestou homenagem ao Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião,
falando em nome do Supremo Concílio o Reverendo Doutor Francisco
Guedelha, contemporâneo do homenageado nos bancos acadêmicos, que de
maneira feliz interpreta o pensamento dos membros deste Concílio, traçando o
esboço biográfico da vida eclesiástica daquele irmão durante seus vinte e oito
anos de serviços prestados à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
ocupando sempre durante esse tempo, cargos de projeção no Antigo Sínodo e
no atual Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. É
dada, em seguida a palavra ao relator da Comissão de Papéis e Consultas que
apresenta à apreciação do Concílio parecer sobre a proposta de “Organização
da Estrutura Funcional da Mesa Administrativa”, de seguinte teor: “Quanto á
proposta da Mesa do Supremo Concílio para reestruturação funcional da Mesa
Administrativa a Comissão é favorável à aprovação da estrutura funcional
proposta, julgando, todavia, necessário que o Supremo Concílio dê as

condições indispensáveis para a sua imediata execução.” O referido parecer é
posto em discussão. No decorrer das discussões toma assento no Concílio, o
Reverendo Jair Ribeiro de Mello, substituindo o Reverendo Hércio Guimarães.
Ainda no decorrer das discussões é autorizado a retirar-se definitivamente das
reuniões o Presbítero Azi Ammancio Pereira, representante do Presbitério da
Araraquarense, por motivo de doença em pessoa de sua família. Por proposta
do Presbítero Alfredo Marques do Valle, aprovou-se emenda, com a inclusão
no

organograma

de

“Organização

da

Estrutura

Funcional

da

Mesa

Administrativa” de mais uma Comissão: Comissão de Educação Cristã.
Encerradas as discussões é posto em votação e é aprovado o parecer da
Comissão de Papéis e Consultas sobre a proposta de “Organização da
Estrutura Funcional da Mesa Administrativa”. Foi em seguida nomeada uma
Comissão para redigir o regulamento, estabelecendo as diretrizes e objetivos
das Comissões Permanentes referidas na proposta aprovada, para estudo,
reformulação e aprovação do Concílio: A Comissão é constituída pelos
seguintes membros: Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga
(Relator), Presbítero Doutor Rubens Cardoso Figueira de Melo, Presbítero
Doutor Joaquim Francisco da Silveira, Reverendo Doutor Silas Silveira. Dado o
avançado da hora é proposto o encerramento da presente sessão, às vinte e
duas horas e quarenta e cinco minutos, que é aprovado, orando em seguida e
impetrando a benção apostólica o Presidente Reverendo Doutor José Coelho
Ferraz. Para constar, eu Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário, lavrei e
assino a presente ata. Campinas, trinta de janeiro de mil novecentos e setenta
e cinco. Hélio Teixeira Callado. Eu, Secretário Executivo mandei transcrever,
conferi e assino. Dimas Barbosa Lima

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um de janeiro de mil
novecentos e setenta e cinco, no Templo da Igreja Presbiteriana Independente
Central de Campinas, sito à Rua Luzitana, número oitocentos e quarenta, em
Campinas, Estado de São Paulo, após os exercícios devocionais, dirigidos pelo
Reverendo Alceu Norberto Braga, reuniu-se, sob a presidência do Reverendo
Doutor José Coelho Ferraz, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. À verificação de “quorum” responderam á chamada
setenta e oito membros, sendo quarenta e seis pastores e trinta e três
Presbíteros, incluindo-se aí

os membros da Mesa Reverendo Doutor José

Coelho Ferraz, Presidente , Reverendo Rui Anacleto, Vice-Presidente,
Presbítero Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário, Reverendo Mário
Ademar Fava, Segundo-Secretário. Tomou assento no Concílio o Reverendo
Mário de Abreu Alvarenga, do Presbitério Norte, que justificou sua ausência na
Sessão anterior. Sua presença foi registrada nesta Sessão. A Comissão de
Exercícios Devocionais comunicou ter havido a seguinte alteração na escala de
pregadores nos cultos e que é a seguinte: O Reverendo Semião Ladeira
pregará no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco, e não no
dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco; o Reverendo
Pedro Damião pregará no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e
setenta e cinco e não no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e
cinco. O Reverendo Abival Pires da Silveira, Relator da Comissão de Relações
Públicas apresentou ao plenário as seguintes pessoas: Reverendo Getúlio de
Andrade. Reverendo Reneval Rodrigues, Reverendo Jairo Jacó, Reverendo
Azor Etz Rodrigues, Presbítero José Rodrigues da Costa Júnior, Professora
Else Rosa dos Reis, Presbítero Eládio Pereira dos Reis, Reverendo Alcides
Carlos de Oliveira, Reverendo Luiz Antonio Giraldi e Reverendo Evaldo
Godinho Alves. O Reverendo Evaldo Godinho Alves, Secretário Geral da
Sociedade Bíblica do Brasil, é recebido pelo Concílio, fazendo uso da palavra,
ocasião em que respondeu a inúmeras perguntas sobre a Sociedade Bíblica do

Brasil. Ainda a Comissão de Relações Públicas apresentou ao Concílio o
Reverendo Alceu Norberto Braga, o Reverendo Orlando Ferraz, o Reverendo
Tércio Morais Pereira, o Presbítero Benedito Brizola e o Presbítero Alberto Del
Nero que faz uso da palavra prestando esclarecimento ao Concílio e
respondendo perguntas sobre “ Capela Pré-Fabricada”. Por proposta do
Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga, que é aprovada, foi dada a
palavra ao Presbítero José Rodrigues da Costa Júnior, relator da Comissão de
Arquivo e Museu, que fala do primeiro centenário do nascimento do Reverendo
Ernesto Luiz de Oliveira, discorrendo sobre a vida do ilustre ministro da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. O Concílio registra com alegria o fato,
propondo-se a publicação do trabalho ora apresentado no “Órgão oficial da
Igreja” é a sua transcrição pelo Secretário Executivo. São lidos os seguintes
documentos: telegrama do Reverendo Adiel Tito de Figueiredo saudando o
Concílio; documento número catorze, do Presbitério de Sorocaba, solicitando
que nos resumos de atas sejam colocados os endereços dos pastores inclusive
o endereço postal; documento número quinze do Presbitério Paulistano
solicitando incluir o Reverendo Urbano de Oliveira Pinto na folha de Jubilados
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil; documento número dezesseis,
de membros do Concílio propondo que se faça um estudo para redistribuição
de presbitérios e sínodos; documento número dezessete, do Sínodo Oriental
encaminhando os documentos número dois e seis daquele Concílio pedindo
esclarecimento sobre ministro desquitado e propondo modificações na
composição da Mesa Administrativa; documento número dezoito, do Presbitério
Sul Paraná, pedindo esclarecimento sobre providência que aquele Concílio
deverá tomar quanto a decisão do Supremo Concílio em Brasília, na sua sexta
reunião ordinária, referente a recurso dos irmãos Hélio Amaral e Nice Martins
do Amaral, membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba,
documento número dezenove, do Sínodo Central, encaminhando cópia de
carta anônima enviada a vários pastores e propondo haja esforço para
identificar os autores, disciplinando-os conforme o Código Disciplinar da Igreja;
documento número vinte do Presbitério de Itapetininga pedindo esclarecimento
sobre se as “Observações Gerais Importantes”, prestadas em relatórios pelo
Reverendo Milton dos Santos, expressam o pensamento da Congregação de

Professores do Seminário ou da Fundação Eduardo Carlos Pereira; documento
número vinte e um. Do Presbitério de Itapetininga, solicitando esclarecimento a
respeito do Cadastro Geral de Contribuinte da fonte pagadora aos ministros,
para efeito de declaração de Imposto de Renda; documento número vinte e
dois do Reverendo Urbano de Oliveira Pinto pedindo lhe sejam concedidos a
partir do mês de janeiro de mil novecentos e setembro e três os proventos de
sua jubilação; documento número vinte e três, do Sínodo Setentrional
encaminhando duas propostas daquele Concílio, uma sobre plano de reforma
administrativa da Igreja , de autoria do Reverendo Adiel Tito de Figueiredo e
outra propondo o encerramento das atividades do Seminário “ Reverendo
Manoel Machado”, de Fortaleza, transformando-o em instituto para preparação
de

professores da Escola Dominical, Evangelista e Obreiros Leigos;

documento número vinte e quatro, do Presbitério de Sorocaba, encaminhando
proposta sobre composição da Mesa Administrativa. Os documentos atrás
referidos de números catorze a vinte e quatro foram encaminhados à Comissão
de Papéis e Consultas. A Comissão encarregada de examinar o livros de atas
do Sínodo Central apresentou relatório do seguinte teor: “A Comissão
encarregada para examinar as atas do Sínodo Central da Igreja Presbiteriana
Independente

do

Brasil

propõe

sejam

as

mesmas

aprovadas

sem

observações”. É aprovado o parecer. A Comissão nomeada para examinar o
livro de atas do Sínodo de São Paulo apresenta relatório de seguinte teor: “A
Comissão nomeada para examinar as atas do Sínodo São Paulo, tendo
cumprido a sua missão, e encontrado tudo em ordem pede a sua aprovação”. É
aprovado o presente parecer. Os trabalhos são suspensos às onze horas e
trinta minutos para almoço. Reabertos os trabalhos às treze horas e trinta
minutos é dada a palavra ao relator da Comissão de Relações Públicas que
apresenta ao Concílio as seguintes pessoas: Reverendo José Simionato,
Reverendo Jonas Gonçalves, Reverendo Gerson Moraes, Presbítero Silvestre
Carlos Cassulino. O Reverendo Luiz Antonio Giraldi toma assento no Concílio,
como suplente, em lugar do titular Reverendo Milton dos Santos. São
apresentados ao Concílio, pela Comissão de Relações Públicas as seguintes
pessoas; Reverendo Domingos Bezerra Pais, Reverendo Urbano de Oliveira
Pinto, Reverendo José Ausberto Bressane e Reverendo Roldão Trindade de

Ávila. É lido o documento número vinte e cinco de vários membros do Concílio
fazendo consulta sobre batismo de menores cujos pais não sejam membros
professos e as providências que devem ser tomadas com relação a pastores
que praticam tais atos: Tal documento foi encaminhado a Comissão de Papéis
e Consultas. A Comissão encarregada do exame de atas e atos da Mesa
Administrativa , lê o seu relatório que é retirado logo em seguida pelo relator
para ser reformulado. Outro relatório de seguinte teor é apresentado: “ A
Comissão nomeada para examinar as atas do Sínodo Sul de São Paulo,
declara que cumpriu a sua missão e propõe a sua aprovação com as seguintes
observações: na

Ata da Segunda Reunião não consta que tenha feito a

verificação do “quorum”, na ata da terceira reunião a) não consta que tenha
feito oração na abertura do Sínodo; b) na página dezesseis, linha décima
segunda, aparece o nome incompleto do Presbítero José Amancio de Araujo;
c) não conta a determinação do horário das sessões; d) não há determinação
do tempo e lugar a reunião seguinte; e) há ligeiros borrões na elaboração das
atas”. O presente parecer é aprovado. É apresentado o seguinte relatório ao
Concílio: “A Comissão de Exame dos Relatórios das Comissões Permanentes,
quanto aos Relatórios da Tesouraria da Igreja, Livraria Pendão Real, Fundo de
Educação Teológica, O Estandarte, Fundação Eduardo Carlos Pereira, e
quanto ainda ao relatório da Comissão de Finanças, tem a dizer o seguinte:
Entende esta comissão que a sua atribuição ao examinar os Relatórios acima
Mencionados, é verificar se tudo está em perfeita correção. É verdade existe
uma Comissão de Finanças que fiscaliza as contas da Tesouraria da Igreja,
mas é também atribuição desta Comissão, examinar o Relatório dessa
Comissão de Finanças, e entendemos que tal exame não se pode restringir a
apreciação do formato, apresentação gráfica, redação e ortografia do
documento. Entendemos que, cumpre a esta Comissão verificar se a Comissão
de Finanças se desincumbiu satisfatoriamente de sua função. Parecer a esta
Comissão que só será possível esta

verificação se tiver acesso aos

documentos da Tesouraria Geral da Igreja e das demais instituições citadas.
Por esta razão relacionamos os documentos que entendemos necessários ao
ao trabalho desta Comissão, a saber: a) todos os documentos de entrada e
saída de numerário; b) extratos bancários das contas correntes de saldos

bancários e Caixa ou equivalentes. Ontem solicitamos citados documentos por
escrito ao senhor Tesoureiro e Secretário Executivo Milton dos Santos, com
cópia para Mesa Diretora das Sessões, que as recebeu na sessão de hoje. Ao
procurar hoje o Reverendo Milton dos Santos, esta Comissão foi por ele
notificada de que não entregaria os documentos solicitados, fundamentado em
despacho dado pelo Senhor Presidente do Supremo Concílio, despacho este
que o Senhor Tesoureiro e Secretário Permanente exibiu, decisão que esta
Comissão julga incompreensível, visto que deveria ser do interesse da Diretoria
demonstrar correção com que vem se

portando a Tesouraria, Senhor

Presidente, duas razões levaram esta Comissão a solicitar estes documentos
além daqueles citados ao início:

a)

Consórcio – deu-nos ciência senhor

Tesoureiro e Secretário Executivo, da participação da Igreja em consórcios de
automóveis ( mais de dois) em data que não precisou, em nome de terceiros e
particulares pagos com numerário da Tesouraria da Igreja, quando sorteados
os carros o recebimento foi feito em dinheiro cuja aplicação teria sido feita na
Igreja Central de Brasília; b) a informação do senhor Tesoureiro de que teria
feito pagamento aos Professores do Seminário com cheques de emissão de
sua conta bancária particular cujo ressarcimento teria sido feito em favor junto
a Tesouraria da Igreja. Estas duas razões justificam nossas preocupações.
Face as circunstâncias de que se revise o caso, julga esta Comissão que sem
a documentação solicitada

e negada está tolhida no exercício de suas

funções, e sente-se sem condições de propor a aprovação dos citados
Relatórios. Assim propõe esta Comissão que o plenário se pronuncie sobre a
questão. “Às quinze horas e quarenta e cinco minutos os trabalhos são
suspensos. As Comissões voltam a reunir-se e os demais membros do
Concílio, não integrantes das comissões são convidados a comparecerem a
recepção que o Reverendo Rage Koury, pastor da Igreja Presbiteriana Árabe
de São Paulo ofereceu aos membros do Concílio. Os trabalhos foram reabertos
às vinte e uma horas e trinta minutos, após o culto público, quando pregou o
Reverendo Pedro Damião. É dada a palavra ao relator da Comissão
encarregada de fixar as diretrizes e objetivos das comissões permanentes, nos
termos da proposta de

“Organização da Estrutura Funcional da Mesa

Administrativa”. É lido o relatório da Comissão e posto em discussão . O

plenário discute o relatório votando item por item. No decorrer das discussões
foi autorizado retirar-se temporariamente do Concílio o Reverendo Pedro
Damião. Houve, voto com restrições ao item referente a Diaconia, dos
Presbíteros Hélio Teixeira Callado e Eraldo Teixeira Callado. O parecer da
Comissão é de seguinte teor: “ A Comissão nomeada para redigir as diretrizes
e objetivos das Comissões Permanentes, cumpriu sua missão e propõe a
seguinte redação: 1) COMISSÃO ESPECIAL:Prover estudos especiais que lhe
forem solicitados pela Mesa Administrativa, com a finalidade de dinamizar e
desenvolver a obra da Igreja. Esta comissão deve ser composto de técnicos
em especialidades diferentes, assim como: evangelismo, administração,
finanças, etc; 2) ASSESSORIA DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS: Exercer a
função de órgão consultivo da Mesa e das Comissões Permanentes através da
Mesa, em assuntos referentes a estrutura e planejamento; 3) COMISSÃO DE
ASSESSORIA JURÍDICA: Assessorar a Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil em

todos os níveis em questões jurídicas eclesiásticas e não

eclesiásticas. Sugerir aos Concílios e Igrejas medidas necessárias para melhor
organização jurídica. Funcionar como órgão consultivo com finalidade de dirimir
dúvidas na aplicação da legislação em vigor. 4) JUNTA DE MISSÕES:
Supervisionar, coordenar e promover as atividades missionárias através de um
plano por ela formulado e aprovado pela Mesa Administrativa. Estudar as
necessidades de aplicação dos Campos presbiterianos independentes. 5)
ATIVIDADES LEIGAS: Supervisionar e coordenar as atividades leigos da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Procurar ampliar as atividades leigas nos
vários níveis. 6) IMPRESA E COMUNICAÇÃO: Dirigir o órgão oficial da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, “O Estandarte”, e a Editora “Pendão
Real”. Regulamentar e supervisionar todas as atividades de comunicação
(imprensa escrita e falada e televisão) oficiais da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil e seus órgãos de trabalhos. Providenciar a publicação
da matérias de interesse da Igreja. 7) COMISSÃO DE HISTÓRIA , ARQUIVO E
MUSEU: Manter atualizada a história da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. Organizar o arquivo onde os dados históricos dos Concílios, Igrejas
locais e Ministérios estejam presentes. Arquivar os livros de atas já encerrados
do Presbitérios, Sínodos, Supremo Concílio e Mesa Administrativa, bem como

papéis livros e documentos de interesse histórico. Organizar e manter o Museu
Presbiteriano Independente em local determinado pela Mesa Administrativa. 8)
COMISSÃO DE DIACONIA: Elaborar uma política assistencial que envolva
todo o esforço da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil no setor.
Supervisionar os órgãos assistenciais diretamente ligados ao Supremo
Concílio. Fazer sugestões e responder a consultar das Mesas Diaconais com a
finalidade de ampliar a ação assistencial da Igreja. 9) TESOURARIA E
FINANÇAS: Elaborar o orçamento programa anual da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil a ser aprovado pela Mesa Administrativa e executado
pelo tesoureiro eleito pelo Supremo Concílio. Fiscalizar a execução do
orçamento programa e as contas do tesoureiro, podendo para isto, contratar os
serviços de profissionais habilitados. Supervisionar o Fundo de Sustento da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 10) EDUCAÇÃO CRISTÃ: Produzir
literatura religiosa apropriada para a formação moral e espiritual dos crentes.
Orientar as Igrejas locais quanto a matéria referente à educação cristã de modo
geral. SUGESTÃO: A Comissão sugere que na composição das comissões
permanentes evite-se a acumulação de cargos por poucas pessoas,
procurando uma maior diversificação quanto às diferentes regiões atendidas
pela Igreja. Sugere também que nas Comissões, haja, necessariamente, a
participação de ministros e presbíteros. “A Comissão nomeada para examinar a
transcrição das Atas do Supremo Concílio tendo em vista ter encontrado tudo
em ordem pede a sua aprovação”. É aprovado este parecer. É lido o parecer
seguinte. “A Comissão designada para examinar as atas e atos da Mesa
Administrativa da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, declara haver
cumprido a sua missão e pede a sua aprovação com a seguinte observação:
na ata da sétima reunião, de vinte e um de dezembro de mil novecentos e
setenta e três, realizada em São Paulo, conforme folha setenta verso, linha
seis, onde se lê “e anime”, leia-se “ examine”. Nas demais atas nada houve a
constar”. É aprovado. Dado o avançado da hora, às vinte e três horas e
cinqüenta e cinco minutos decide o plenário que se encerre a sessão. O senhor
presidente em exercício, Reverendo Rui Anacleto designa o Reverendo Doutor
João Godói da Silva para fazer oração, encerrando a presente sessão. Para
constar, eu, Hélio Teixeira Callado, primeiro secretário, lavrei e assino a

presente ata. Campinas, trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e
cinco. Hélio Teixeira Callado. Eu, Secretário Executivo mandei transcrever,
conferi e assino.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
Às nove horas, do dia primeiro de fevereiro do ano de mil novecentos e setenta
e cinco, no Templo da Igreja Presbiteriana Independente Central de Campinas,
sito à Rua Luzitana, número oitocentos e quarenta, em Campinas, Estado de
São Paulo, após os exercícios devocionais, reuniu-se sob a presidência do
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. À verificação de “quorum” responderam
a chamada setenta e cinco membros, sendo quarenta pastores e trinta e cinco
presbíteros, sendo incluídos aí os membros da Mesa, Reverendo Doutor José
Antonio Ferraz (Presidente), Reverendo Rui Anacleto (Vice-Presidente),
Presbítero Hélio Teixeira Callado (Primeiro Secretário), Reverendo Mário
Ademar Fava ( Segundo Secretário). Foi lida e aprovada a ata da sessão
anterior. É dada a palavra ao relator da Comissão encarregada do Exame dos
relatórios das Comissões Permanentes, quanto aos Relatórios da Tesouraria,
Livraria Pendão Real, Fundo de Sustento, O Estandarte. Fundação Eduardo
Carlos Pereira, e quanto ainda ao Relatório da Comissão de Finanças. O
relator Reverendo Sebastião Nogueira Costa Filho, inicialmente informa que a
Comissão amanheceu trabalhando no exame dos documentos e que o relatório
será verbal. Falando em nome da Comissão esclarece que não deve pairar
qualquer dúvida quanto a honestidade dos responsáveis, sendo as falhas
encontradas puramente de natureza contábil, isto é, destituídas daquelas
características modernas de escrituração. Solicita em seguida que o
Reverendo Geraldo Sorano, membro da Comissão, por ser bancário e ter
melhores conhecimentos a respeito do trabalho desenvolvido, dê o relatório, o
que é feito. Com minúcias apresenta o trabalho desenvolvido, esclarecendo
ainda que as irregularidades encontradas são estritamente formais. A
Comissão, jamais, em tempo algum, pensou que houvesse desonestidade. O
que havia era a dúvida que pairava no espírito de muitos e que a Comissão
chamou a si a responsabilidade de dirimir. Em toda a exposição deixar claro
que as irregularidades são estritamente formais, sendo os erros de natureza

contábil. Quanto as contas da Livraria Pendão Real e “O Estandarte”, a
Comissão declara que encontrou tudo em ordem, sendo criterioso o processo
de elaboração da escrita. Lamentando que a Comissão de Finanças não tenha
observado as falhas de escrituração, estritamente formais e de natureza
contábil, ora apontadas, a Comissão propõe ao plenário que se aprove as
contas das Tesouraria da Igreja, e dos demais órgãos, com a aprovação do
Relatório da Comissão de Finanças. A matéria é amplamente debatida pelo
plenário. Encerradas as discussões é posta em votação a proposta da
Comissão, que é aprovada por unanimidade. Por proposta do Reverendo
Doutor Francisco Guedelha aprovou-se em seguida o registro de um voto de
confiança à Mesa Administrativa, à Comissão de Finanças e ao Tesoureiro das
gestão anterior. O relator da Comissão de Relações Públicas apresenta ao
Concílio os Reverendos Uriel Silveira, Orkando Braidotti, Gerson Lacerda e
Joaquim Caetano e os Presbíteros Doutor Cid Vasconcelos Vestin, Vitor
Camargo e Daniel de Lima. O Reverendo Jair Ribeiro de Mello assumiu o lugar
o titular Reverendo Hírcio Oliveira Guimarães. Às onze horas e trinta minutos
ois trabalhos são suspensos para almoço. Os Trabalhos são reabertos às treze
horas e trinta minutos sob a presidência do Reverendo Rui Anacleto. É dada a
palavra ao relator da Comissão de Relatórios das Comissões Permanentes que
apresenta o parecer a seguir transcrito e aprovado, apreciando o relatório da
Comissão de Arquivo e Museu: “Quanto ao relatório da COMISSÃO DE
MUSEU E ARQUIVO, a comissão que examinou é de parecer que seja
aprovado com esta observação: a) Que sejam apressadas as providencias
para que haja um lugar especifico, onde a Comissão de Museu e Arquivo
possa instalar o seu museu e o seu arquivo. b) Que seja feita uma pesquisa
nos livros de atas do Conselho das igrejas mais antigas, recolhendo o material
precioso que de certo será encontrado. Por exemplo, num velho livro de atas
do Conselho da Primeira Igreja de Natal, está registrado o arrolamento de uma
criança, como membro não comungante, cujo nome é João Café Filho, esta
criança veio a ser mais tarde o Presidente da República do Brasil. “ É
concedida autorização para retirarem-se definitivamente do Concílio aos irmãos
Presbíteros Adilson Dominoni Gomes e Daniel Silveira. Registra-se um voto de
regozijo pelas Bodas de Ouro ao casal Reverendo Antonio Correa Rangel de

Alvarenga e Joselina de Abreu Alvarenga. É aprovado o parecer da Comissão
de Papéis e Consultas referente ao documento número um, cuja transcrição
segue: “ Documento Número Um: O Presbitério Sul de Minas em sua última
reunião resolveu colocar neste Concílio o seguinte assunto: Visto que quando o
Fundo de Sustento ao ser instituído tinha em vista auxiliara as finanças da
Igreja, especialmente abater os oito por por cento ou até extingui-lo. Com
relação à construções continuaria a incidir a mesma taxa a partir de mil
novecentos e setenta e cinco? Visto que o prazo para o vencimento do Plano
Fundo de Sustento venceu em mil novecentos e setenta e quatro. Como seria
de ora em diante?”. “Com relação ao documento número um, do Presbitério do
Sul de Minas, a Comissão de Papéis e Consultas é de parecer: 1º) O prazo
para o vencimento do Plano “Fundo de Sustento” ainda não venceu uma vez
que foi iniciado em mil novecentos e sessenta e sete, como se vê pelo relatório
apresentado pelo Diretor do referido Fundo. 2º) Desta forma continuará

a

incidir a percentagem de oito por cento da arrecadação das igrejas locais para
a tesouraria geral, incluído fundos de construção.” Os trabalhos são suspensos
às catorze horas e quarenta minutos para trabalhos das Comissões. Reabertos
os trabalhos às dezesseis horas sob a presidência do Reverendo Rui Anacleto,
é aprovado o parecer da Comissão de Papéis e Consultas ao Documento
Número dois a seguir transcrito: “AS NORMAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
DA IGREJA PRESBITERIA INDEPENDENTE DO BRASIL com referência a
COMUNHÃO declara: “Em regra, deve ser celebrada por ocasião do culto
público regular. Excepcionalmente, e a critério do Pastor, pode ser ministrada,
fora dos cultos públicos, a crentes impossibilitados de comparecer a estes”.
Pode o pastor Presbiteriano Independente celebrar a Comunhão fora destas
regras? Usando a Praça Pública como local para celebração da Santa Ceia em
épocas especiais? Quanto ao documento Número Dois, a Comissão é de
parecer que, de conformidade com o disposto sob o número I, do Título número
I, das Ordenações Litúrgicas, a Santa Ceia “deve ser celebrada por ocasião do
culto público regular. Excepcionalmente e a critério do pastor, pode ser
ministrada fora dos cultos, a crentes impossibilitados de comparecer a estes”.
Fora destas regras a Santa Ceia não deve ser ministrada, e, muito menos em
praça pública, que não é lugar para culto regular, nem com abuso dos

símbolos”. É apresentado ao Concílio pela Comissão de Relações Públicas o
Reverendo Oswaldo de Pinho Monteiro. Tomou assento no Concílio o
Reverendo Waldemar Soares Barbosa, em lugar do Reverendo Alvaro Simões.
São lidos ofícios da Confederação da Mocidade Presbiteriana Independente do
Brasil e do Reverendo Severino Alves de Lima, saudando este Concílio. O
documento Número três e respectivos parecer da Comissão de Papéis e
Consultas a seguir transcritos, são discutidos e aprovados: “Encaminho a V.
Exa. Incluso projeto de Estatutos de uma Sociedade civil, religiosa, filantrópica,
não sectária, que terá por finalidade precípua a divulgação do Evangelho de
nosso Senhor Jesus Cristo e a prática da beneficência, no território nacional e
no

exterior.

Está

sendo

cogitado

o

nome

“MISSÃO

EVANGÉLICA

PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL”, por uma questão de
fidelidade à amada Igreja. A missão não terá fins lucrativos. Suas rendas serão
aplicada na formação do seu patrimônio, na manutenção de suas instituições e
no sustento de seus obreiros. Os membros da Diretoria não perceberão
qualquer remuneração, dividendo ou lucro, mesmo estando previstas
transações e contratos permitidos pela legislação civil, e comercial brasileira.
Somente poderão ser eleitos para Diretoria, Departamentos e Filiais as
pessoas que sejam membros, em plena comunhão da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. No caso de dissolução, o saldo do patrimônio reverterá
em benefício da Igreja. O signatário desta, representando os idealizadores da
Missão, deseja receber o apoio de V. Exa para a iniciativa, ao mesmo tempo
em que solicita seja ouvido o Supremo Concílio”. “Quanto ao documento
Número três, a Comissão é de parecer que o mesmo seja encaminhado à
Junta de Missões para examiná-lo e verificar o que possa ser aproveitado na
execução de seus objetivos”. É aprovado em seguida o parecer da Comissão
de Papéis e Consultas ao Documento Número quatro a seguir transcrito:
“Proponho à Casa, a reforma dos artigos oitenta e um e noventa e um das
Normas Constitucionais e Legais da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, no sentido de que os mandatos de presbíteros e diáconos,
respectivamente, sejam apenas de três anos e não de cinco. Tenho observado
em algumas Igrejas Presbiterianas Independentes, que vários presbíteros e
diáconos são eleitos e empossados e no decorrer dos tempos, afastam-se ou

abandonam suas funções, para as quais foram eleitos, sem motivo justificável
com prejuízo até do trabalho da própria igreja, sendo certo que os Conselhos
deixam de adotar medidas drásticas ou seja, a “cassação” do mandato, por
uma questão de tolerância ou não querendo deixar os oficiais passarem
vexame, preferindo tê-los assim mesmo nas igrejas, o que de certa forma é
viável. Por outro lado, entendo que um mandato de cinco anos, torna-se,
quando chega a sua metade, fatigante ao oficial que não sente interesse ao
trabalho e amor a causa, daí ocorrer o fato de displicência, monotonia,
preguiça, não adianta fazer isso ou aquilo, etc. Na Igreja Batista, o oficial é
eleito e empossado, por tempo indeterminado e quando não presta mais
serviços à Igreja, é destituído do cargo, não querendo dizer com isso, que
devamos adotar o mesmo método mas tão somente a redução do mandato”.
“Quanto ao documento Número quatro, embora o proponente se refira a artigos
das Normas Constitucionais e Legais da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, a Comissão entende que pretende referir-se a artigos da Constituição da
Igreja. Todavia, a reforma pretendida somente poderia efetivar-se nos termos
do artigo cento e sessenta e um, da Constituição. Entende a Comissão que a
matéria não é de relevância tal que justifique a pretendida reforma. Quanto à
hipótese de haver necessidade de o presbítero ou diácono serem destituídos
de suas funções, antes do término do seu mandato, por não servirem a Igreja,
a Constituição já prevê os meios para a sua exoneração administrativa, no
artigo oitenta e seis, letra “b” , da própria Constituição. “O Concílio aprova a
seguir o parecer da Comissão de Papéis e Consultas ao documento Número
Cinco a seguir transcritos: O Sínodo Meridional recebeu do Presbitério Sul do
Paraná o seguinte documento que por sua determinação faço subir a este
Concílio: “Proponho que este Presbitério faça subir ao Supremo Concílio
sugestão no sentido de que o mesmo conclame aos corifeus da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil para que dentre eles um se levante e dê
prosseguimento à obra de Vicente Themudo Lessa, produzindo ANAES DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – Mil Novecentos e
Setenta e Mil Novecentos e Setenta e Três. Curitiba, Janeiro de Mil novecentos
e setenta e cinco. Assinado: Reverendo Josué Soares da Silva”. Parecer da
Comissão de Papéis e Consultas do Sínodo: “Quanto ao documento três do

Presbitério Sul do Paraná a Comissão é de parecer que o documento seja
encaminhado ao Supremo Concílio para as devidas, ou melhor, possíveis
providências”. “ Quanto ao documento Número Cinco a Comissão entende que
é altamente louvável a sugestão apresentada e que o assunto deve ficar no
espírito de todos, particularmente da Mesa Administrativa, a fim de que quando
surgir a pessoa indicada para escrever essa obra lhe sejam proporcionados os
meios para isso”. O Concílio aprova os pareceres da Comissão de Papéis e
Consultas aos Documentos números seis, sete, oito e nove, documento e
pareceres a seguir transcritos: “O Sínodo Meridional da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil recebeu e determinou que o documento do Presbitério
de Londrina, transcrito a seguir e com o parecer da Comissão e Papéis e
Consultas do Sínodo, subisse ao Supremo Concílio e eu como Secretário
Permanente cumpro determinação: “Prezados Senhores: Usando do ensejo,
solicitamos ao Sínodo a que se jurisdiciona este Presbitério, uma manifestação
do Supremo Concílio, quanto ao funcionamento de Nossa Faculdade de
Teologia, uma vez que temos recebido informações, quanto ao seu
funcionamento interno ( sendo algumas informações Suspeitas), que tem os
nos entristecido sobre modo. Temos enviado e a enviar candidatos ao Sagrado
Ministério e queremos estar convictos de nossas ações. Pela atenção
dispensada

ao

nosso

requerimento

subscrevemo-nos,

atenciosamente.

Assinado Reverendo Jonas Dias Martins e Presbítero Oberdam Lucas Dirão”.
Parecer da Comissão de Papéis e Consultas do Sínodo: “A Comissão é de
parecer que o dois de mil novecentos e setenta e cinco do Presbitério de
Londrina na suba ao Supremo Concílio para averiguação e providência que os
resultados sejam publicados pelo nosso órgão oficial”. “Quanto ao documento
número seis, a Comissão é de parecer que o mesmo seja encaminhado a
Comissão especial competente (Fundação Educacional)”. “o Sínodo Meridional
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil reunido em Estreito,
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, em data de onze de janeiro do
corrente ano, resolveu, e eu Secretário Permanente faço subir a este Concílio a
seguinte proposta: Considerando que, em área do Sínodo Meridional,
especialmente no Norte do Paraná, há muitos abusos por parte de pessoas,
que se dizem membros de nossas Igrejas de outras cidades e Estados,

pedindo

auxilio

financeiro

às

Igrejas,

para

fazerem

curtas

viagens;

Considerando que os membros de nossas Igrejas que vivem sem o convívio
delas não levam muito a sério suas responsabilidades como membros da Igreja
q que pertencem; Considerando que não há oficialmente por parte da direção
nacional um documento de membro da Igreja que venha ser obrigatório sua
apresentação nos casos acima, o Sínodo Meridional propõe: que o Supremo
Concílio estude a possibilidade de confeccionar carteira de membro da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, tipo carteira do Instituo Nacional de
Previdência Social, numerada, com foto do portador, sendo renovada
anualmente pelo Pastor da Igreja a que pertence o membro; que faça os
pastores de nossas Igrejas exigirem apresentação deste documento quando for
procurado por membros e outras igrejas. No mesmo espírito da proposta acima
o Sínodo Meridional sugere a este Concílio que se numerem as Carteiras de
Ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tornando-se o
documento de identidade de nossos pastores”. “Quanto ao documento número
sete, a Comissão responde que a “ Carteira de Membro” da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil já foi criada oficialmente em mil novecentos e quarenta
e cinco, podendo no entanto, a Secretária Executiva elaborar novo modelo, de
mais fácil manuseio”. “O Sínodo Meridional determinou e eu Secretário
Permanente faço subir a esse colendo Concílio o seguinte documento do
Presbitério de Maringá: “Arapongas, seis de janeiro de mil novecentos e
setenta e três. Ilustríssimo senhor Presidente do Presbitério de Maringá,
Considerando que a nossa Igreja foi recentemente abalada com uma divisão
por falta de convicção doutrinária; Considerando que os irmão que saíram
estão trabalhando e assediando muitos de nossos irmão e que necessitam de
orientação e doutrinação, para evitar futuramente perda de maior número de
membros; Considerando que muitos membros permaneceram por amor em
nossa denominação, mas continuam duvidosos quanto às nossas doutrinas,
proponho o seguinte: Que o Presbitério de Maringá, solicite ao Sínodo ou a
quem de direto, no sentido de sejam preparados estudos especiais, estudos
bíblicos através do “O Estandarte” , livros especialmente para isso preparados,
ou através de revistas de Escola Dominical, dando instruções e doutrinação
aos crentes que permaneceram, para que permaneçam convictos quanto às

doutrinas sobre: batismo de menor, batismo por imersão, línguas, profecias,
curas, etc. . Fraternalmente, assinado Ulisses Bruder”. “A seguir transcrevemos
o parecer da Comissão de Papéis e Consultas do Sínodo Meridional sobre o
documento: “A Comissão de Papéis e Consultas acha válida a observação e
recomenda aos Presbitérios que exijam das igrejas sob sua jurisdição que não
recebam membros que não tenham freqüentado classe de catecúmeno,
podendo o Conselho dispensar quando necessário, e que estude tudo sobre o
Presbiterianismo. Sugere também que o Sínodo Meridional suba ao Supremo
Concílio, o referido documento, solicitando que seja compilado um livro que
trate da questão e também de outras religiões (espiritismo, rosacruz, etc.) e
que o Supremo Concílio elabore um Manual de catecúmeno e que as Igrejas
sejam obrigadas a usá-lo”. “Quanto ao Documento número oito, A Comissão de
Papéis e Consultas e de parecer que a sugestão do Sínodo Meridional seja
encaminhada à Mesa Administrativa, para que considere o assunto”. “ O
Presbitério de Bauru da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, reunido
em quinze e dezesseis do corrente na Cidade de Bauru, resolveu encaminhar à
apreciação desse colendo Concílio o seguinte: A) Que o órgão oficial da Igreja
“O Estandarte” publique, em caderno especial, uma súmula de todas as
resoluções tomadas pelo antigo Grande Sínodo e atual Supremo Concílio e
que são “LEIS” para serem observadas pela Igreja no Brasil. B) Que a direção
do “Estandarte” selecione melhor a matéria a ser publicada, no sentido de
motivar mais a leitura e divulgação do mesmo. C) Que o Supremo Concílio
enfrente com coragem, determinação e prudência o problema da nossa
Faculdade de Teologia para que a mesma tenha melhores condições de
cumprir a sua missão. D) Que o Supremo Concílio recomende aos Presbitérios
um maior rigor na ordenação de ministros que sejam observados as Normas
Constitucionais e Legais. E) Diante de comentários desairosos muitas vezes
feitos à Direção da Igreja, que se nomeie uma comissão para um levantamento
completo da situação econômica financeira da Igreja e, inclusive, se possa ter
uma noção mais exata das possibilidades reais. F) Que o Supremo Concílio se
pronuncie sobre a controverdida edição de “ O Novo Testamento na Linguagem
de Hoje” em que muitos textos tem criado problemas. G) Que o Supremo
Concílio se pronuncie sobre o problema da Loteria Esportiva e o problema do

“Jogo do Bicho” que segundo notícias publicadas em jornais, está para ser
implantado novamente em nosso país. H) Que o Supremo Concílio esclareça a
situação da Livraria Pendão Real: é da Igreja? Está funcionando com lucro?
Por que os balancetes não tem sido publicados?” “ Sobre o documento número
nove, ítens “a” e “b”, a Comissão é de parecer que o assunto seja encaminhado
à Comissão de Imprensa e Comunicação. Quanto ao ítem “c”, a Comissão é de
parecer que o assunto seja tratado quando for ventilado o problema da
Faculdade. Quanto ao ítem “d” a Comissão é de parecer que se atenda a
recomendação, observando ainda a necessidade da licenciatura. Somente em
caso excepcionalíssimo seja dispensada a referida licenciatura. Quanto ao ítem
“e” a Comissão julga prejudicado, á vista do relatório que foi aprovado, da
comissão que examinou as contas da Tesouraria da Igreja. Quanto ao ítem “f”,
a Comissão pela Mesa, para fazer uma análise profunda do assunto e esta
preste relatório à Mesa no menor prazo possível. Quanto ao ítem “G”, a
Comissão é de parecer de que se atenda a sugestão,encarregando-o a Mesa
de fazer o devido pronunciamento perante as autoridades constituídas e pela
imprensa. Quanto a ítem “h”, a comissão é de parecer que o mesmo está
prejudicado, uma vez que as contas da Livraria foram aprovadas pelo plenário”.
“É aprovado o seguinte parecer da Comissão

de Exame do Relatório do

Conselho Administrativo de Betel – Lar das Igreja: “A Comissão que examinou
os documentos enviados por Betel – Lar da Igreja ( relatório do Conselho
Administrativo e Relação de nomes sugeridos para a nova composição do
Conselho Administrativo), emite o seguinte parecer: I) Quanto ao relatório do
Conselho Administrativo, a Comissão tem a dizer: 1º) Embora não seja por
culpa do Conselho, há uma irregularidade na situação presente de Betel. É que
a Instituição está desde trinta e um de dezembro sem Conselho Administrativo,
pois o mandato, deste se expirou naquela data. Assim sendo, a Comissão
recomenda que se determine à Assembléia Geral de Betel, que proceda
sempre a escolha dos componentes deste Conselho para um novo mandato,
antes que se extingua o mandato dos que estão no exercício. 2º) A Comissão é
de parecer que o relatório do Conselho Administrativo de Betel – Lar da Igreja
seja aprovado sem observações. II – Quanto a relação de nomes sugeridos
para compor o novo Conselho Administrativo de Betel, a Comissão é de

parecer que o documento seja encaminhado à Assembléia Geral da Instituição,
que é a Mesa Administrativa da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Que se registre um voto de apreciação pelo esplêndido trabalho realizado pelo
Conselho Administrativo de Betel”. O Concílio aprova o seguinte parecer sa
Comissão de Relatório das Comissões Permanentes: “ A Comissão que
examinou o relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira e seus anexos, a
saber, o relatório dos Reitores Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião e
Reverendo Ezequiel Tamarozi, respectivamente, da Faculdade de Teologia da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e do Seminário Presbiteriano
Independente

Reverendo Manoel Machado, registrando a ausência do

relatório do diretor do Instituto Bíblico João Calvino, é de parecer que o referido
relatório seja aprovado sem observações e, pronuncia-se sobre os citados
anexos nos seguintes termos: I – Quanto ao relatório do Reitor da Faculdade
de Teologia, esta Comissão emite o seguinte parecer: a) Merece destaque o
significativo número de pessoas formadas pela Instituição, no último triênio, ao
todo trinta se sete. b) Deve ser lamentado o fato de que, por falta de verba, não
houve aumento de volumes na biblioteca, sabendo-se da importância do livro
para os estudantes. c) Deve a Mesa Administrativa na Medida do possível
atender à sugestão do Reitor, de que seja feito um reajuste de pelo menos
trinta por cento no salário dos professores, considerando que não pode exigir
produção, quem não oferece as condições mínimas de trabalho. d) Deve ser
registrado um voto de agradecimento ao Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião, magnífico Reitor da Faculdade, pelo seu trabalho à frente da
Instituição. II – Quanto ao relatório do Reitor do Seminário Presbiteriano
Independente Reverendo Manoel Machado, entende esta Comissão: a) Que a
Instituição está funcionando muito precariamente, sobretudo por razões
financeiras. b) Que deve ser registrado um voto de apreciação pelo denodo do
Magnífico Reitor Reverendo Ezequiel Tamarozi, seu amor e sua dedicação à
esta obra, que apesar de tudo, tem dado frutos”. A comissão encarregada de
examinar as atas do Sínodo Ocidental tendo cumprido sua missão propõe sua
aprovação com a seguinte observação. Na ata da terceira sessão de vinte e
quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro, registrou-se a
estatística do Sínodo com muitos espaços em claro, várias siglas e números

sem estarem por extenso o que seria permissível se os totais viessem por
extenso como orienta a nossa praxe.” Os trabalhos são suspensos às
dezessete horas e trinta minutos. Sob a presidência do Reverendo Rui
Anacleto os trabalhos são reabertos ás vinte e duas horas, após o Culto e
Homenagens prestadas aos conciliares pelas Sociedades Internas da Igreja
que hospeda o Concílio. É dada a palavra ao Relator da Comissão de Papéis e
Consultas, Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião que lê o parecer da
Comissão do documento número dez, que é aprovado. Referido documento e
parecer é o seguinte: “O Presbitério de São Paulo, reunido na Igreja
Presbiteriana Independente de Vila Brasilândia, Capital, em sua trigésima
terceira reunião, acatando o parecer da Comissão de Papéis e Consultas,
resolveu encaminhar a esse Concílio as propostas que abaixo transcrevemos:
Um - Que o Presbitério defina quais as funções dos Secretários Presbiteriais
( Senhoras, Homens e Mocidade). Dois – Que os pastores assumam a
responsabilidade de reunir em conjunto as Sociedades de suas igrejas
imediatamente após o Presbitério, para esclarecer quais as funções dos
Secretários Presbiteriais e dizer quem são os mesmos no corrente ano. Três –
Que seja obrigatório a presença do Secretários Presbiteriais nas reuniões de
Diretoria e atividades da Federações. Inclusive nas eleições. Quatro – Que a
Diretoria das Federações sejam obrigadas a fornecer aos Secretários
Presbiteriais um relatório anual das atividades e também financeiros. Baseado
nestes relatórios, os Secretários Presbiteriais poderão prestar ao Presbitério
um honesto e fiel quadro das diversas federações, sejam notificadas, por
escrito, a respeito destas deliberações do Presbitério”. “Quanto ao documento
dez a Comissão é de parecer de que o assunto seja encaminhado à Comissão
de Atividades Leigas”. O Concílio prosseguindo em seus trabalhos aprova os
pareceres da Comissão de Papéis e Consultas aos documentos número onze e
catorze que a seguir são transcritos: “O Presbitério de Sorocaba em sua
Sétima Reunião Ordinária, recebeu e aprovou a seguinte proposta: “
Considerando que as Igrejas de nosso Presbitério tem dado a Betel desde mil
novecentos e quarenta e sete, sua cooperação franca e leal não só financeira
mas, essencialmente, do ponto de vista humano que é o mais precioso
inclusive fornecendo os elementos para o seu Conselho Administrativo que tem

através de todos estes anos levado a Instituição a honrar a obra assistencial da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sem lhe trazer problemas, nem
mesmo de sustento, considerando que, Betel possui terreno cuja área em
muito excede as suas necessidades para sobrevivência e para atender
porventura ao amparo de ministros jubilados sem recursos próprios e a velhice
desvalida; Considerando que, com exceção da Primeira Igreja de Votorantim,
as demais Igrejas não possuem casa Pastoral o que vem, em muito
sobrecarregar as finanças do Presbitério e das Igreja com verba para aluguel
da casa, não tendo, o Concílio e as Igrejas, condições para dar aos Pastores
residências mais confortáveis; Considerando que, o Presbitério de Sorocaba
tem sido um dos Concílios que tem sido fiel aos seus compromissos referentes
aos oito por cento, e ao Fundo de Sustento , recebendo da Mesa Administrativa
Honrosa referencia conforme ata da Oitava Reunião Ordinária das Sexta
Legislatura, reunida em doze de abril de mil novecentos e setenta e quatro , em
curitiba; Propomos que, este Presbitério solicite ao Supremo Concílio que, se
digne conceder graciosamente uma área no terreno de Betel, para construção
de casas pastorais para as Igrejas do Concílio sediadas em Sorocaba. Esta
proposta aprovada por unanimidade, recebeu voto com restrições do
Presbítero Doutor Hélio Teixeira Callado, representante da Primeira Igreja de
Sorocaba. Cumprindo resolução do Colendo Presbitério de Sorocaba, estamos
enviando a referida proposta para apreciação do Supremo Concílio, e as
devidas deliberações que a mesma requer”. “ Quanto ao documento número
onze, a Comissão é de parecer que o pedido não deva ser atendido, para evitar
precedente”. “ Os abaixo-assinados, membros do Presbitério de Sorocaba,
encaminham o presente documento para que se tome a seguinte resolução;
assim propomos: a) que nos resumos de atas dos Presbitérios seja colocado
obrigatoriamente o endereço dos pastores, inclusive o endereço postal; c) que
essa resolução seja, a partir da presente legislatura, publicada no “O
Estandarte”, órgão oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”.
“Quanto ao documento número catorze, a Comissão lembra que existe decisão
anterior neste sentido, tornando obrigatória a publicação, com o resumo de
atas, dos nomes e endereços dos pastores, o que deve ser cumprido”. Em
seguida é lido o parecer da Comissão de Papéis e Consultas aos documentos

números dezessete “A” e vinte e quatro, apensos por versarem matéria da
mesma natureza. O Concílio rejeita o parecer da Comissão e os documentos,
que a seguir são transcritos: “Um – Considerando ser impróprio o atual método
de composição da Mesa Administrativa do Supremo Concílio, tendo inclusive o
Senhor Presidente da Mesa e do Supremo Concilio, já por mais de uma vez se
pronunciado sobre esta impropriedade e os prejuízos que acarreta. Esta
impropriedade se manifesta principalmente na descontinuidade causada pela
renovação total dos componentes ( exceto os que integram a diretoria), a cada
ano. Dois – Considerando ser, portanto, necessária a reformulação do método
de composição da Mesa Administrativa, em virtude do atual ter se mostrado
ineficaz e nada funcional. Três – Considerando que a mudança de
representação, de um delegado presbiteriano, ou melhor, presbiterial para dois
delegados sinodais, trará benefícios , como: a) a economia, pois sendo menor
o número dos representantes , serão menores as despesas de viagem desses
mesmos representantes. b) a valorização do Sínodo, que se tornado uma
quinta roda do carro. c) a melhor observância da gradação natural dos concílio,
pois no regime atual, os Presbitérios passam por sobre o Sínodo e chegam a
Mesa Administrativa, que é o órgão do Supremo Concílio. Quarto –
Considerando que um mandato mais dilatado para os representantes a Mesa
Administrativa, trará entre outras, a vantagem de melhor enfronhá-los nos
problemas e assuntos da Igreja, em cujo trato se deterão por mais tempo.
Cinco – Considerando que se os mandatos dos representantes se extinguirem
alternadamente, resolve-se o problema da descontinuidade. PROPONHO: que
o Sínodo Oriental encaminhe documento ao Supremo Concílio propondo a
seguinte reformulação do sistema de composição da Mesa Administrativa da
Igreja. Um – que a Mesa Administrativa seja composta do Supremo Concílio e
mais dois representantes de cada Sínodo, com mandato de quatro anos que se
extinguem alternadamente de dois em dois anos. Dois – que um dos
representantes seja sempre o Presidente do Sínodo. Três – que para

o

primeiro período, um dos representantes tenha o mandato de apenas dois anos
para que seja feito o necessário ajuste”. “Considerando que a Mesa
Administrativa

exerce

papel

de

grande

relevância

em

nossa

Igreja;

Considerando ainda que dentro da nova dinâmica em que a Igreja está sendo

colocada para o seu desenvolvimento; Considerando o artigo cento e cinqüenta
e oito, parágrafo primeiro das Normas de Constitucionais e Legais da Igreja
Presbiteriana Independente, diz claramente que a composição da Mesa
Administrativa deverá ser regulada por lei ordinária, não envolvendo assim
mudanças de Constituição: Nós, membros do Sínodo Sul de São Paulo,
propomos ao Supremo Concílio, que a Mesa Administrativa seja composta a
partir deste ano, de um pastor e um presbítero de cada Presbitério. Esta
proposta foi aprovada por unanimidade pelo Sínodo Sul de São Paulo, e não
subiu ao Supremo Concílio devido a morte do Presbítero Doutor Sílvio Roque
de Oliveira, secretário permanente do Sínodo, razão porque nós a fazemos
subir agora”. “Quanto aos documentos de número dezessete “A” e vinte e
quatro, a comissão é de parecer de que a representação junto à Mesa
Administrativa seja por Sínodos, com dois representantes, sendo um ministro e
outro presbítero, para cada grupo de dois presbitério, ou fração, de forma que
cada presbitério seja representado, com mandato de três anos, coincidente
com o da Mesa. As despesas de viagem e hospedagem de cada
representante, serão pagas pelos respectivos presbitérios”. É aprovado em
seguida o parecer da Comissão de Papéis e

Consultas ao documento de

número dezoito, a seguir transcrito: “ Por decisão do Supremo Concílio em sua
sexta reunião em Brasília “VI Quanto ao recurso de Hélio Amaral e Nice
Martins Amaral, membros da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de
Curitiba a Comissão é de parecer que o Presbitério Sul do Paraná acolha o
recurso e o julgue dentro de seis meses, a partir desta data.” O Presbitério Sul
do Paraná deveria ser convocado pelo seu presidente e acolhido o recurso
citado, não o fez, embora tenha participado da votação do Plenário do
Supremo Concílio, lido a publicação oficial em “O Estandarte” e recebido ofício
da Secretaria Executiva instruindo o Presbitério sobre a resolução tomada.
Consultamos que providências devemos tomar em relação ao fato, uma vez
que os prejudicados ainda continuam sem o atendimento que o Supremo
Concílio lhes estava possibilitando determinando a ação do Presbitério Sul do
Paraná, fato que não se deu, em desobediência àquela resolução”. “Quanto ao
documento número dezoito, a Comissão é de parecer que, à vista da decisão
do Supremo Concílio, publicada no “O Estandarte” determinando que o recurso

fosse acolhido e julgado, que o Presbitério Sul do Paraná seja interpelado
sobre as razões porque deixou de cumprir aquela determinação”. É dada a
palavra ao Reverendo Doutor Francisco Guedelha, que fala em nome da
Comissão de Indicações, submetendo à apreciação do plenário os nomes que
sugere. São aprovados os seguintes nomes para a Diretoria da Mesa
Administrativa do Supremo Concílio para o triênio mil novecentos e setenta e
cinco – mil novecentos e setenta e sete. Presidente – Reverendo Doutor José
Coelho Ferraz. Vice-presidente Reverendo Rui Anacleto; Primeiro Secretário –
Presbítero Doutor Hélio Teixeira Callado – Segundo Secretário – Reverendo
Reverendo Mário Ademar Fava. Para os cargos de Secretário Executivo e
Tesoureiro da Igreja o plenário decidiu que se escolhesse através de escrutínio
secreto, sendo eleitos para o triênio mil novecentos e setenta e cinco – mil
novecentos e setenta e sete

o Reverendo Dimas Barbosa Lima para

Secretário Executivo e o Presbítero Doutor Teodoro Tanganelli para
Tesoureiro. Para representantes junto a Associação de Catequese dos Índios o
plenário também decidiu que a escolha se fizesse por votação secreta, sendo
eleitos os Reverendos João Bernardes da Silva e Jorge Vieira. Para a Aliança
Presbiteriana de Igrejas Reformadas o plenário acolheu a indicação da
Comissão sendo aceito o nome do Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião.
Para representantes junto a Confederação Evangélica do Brasil foram
aprovados os seguintes nomes: Reverendo Sebastião Guimarães Costa Filho,
Presbítero Humberto Pereira Viana, e Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião. Para a Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira o plenário
decidiu que fossem apresentadas chapas, para serem escolhidos por votação
secreta os nomes sugeridos, para o triênio mil novecentos e setenta e cinco –
mil novecentos e setenta e sete. Assume a presidência dos trabalhos o
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz. Os trabalhos são suspensos por dez
minutos, precisamente a zero horas, vinte minutos do dia dois de fevereiro de
mil novecentos e setenta e cinco, para apresentação de chapas. Reabertos os
trabalhos á zero hora, trinta minutos, o plenário escolhe por escrutínio secreto
os seguintes nomes para a Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira:
Reverendo Doutor Laudelino Abreu Alvarenga, Reverendo Milton dos Santos,
Reverendo Geraldo Sorano, Reverendo Abival Pires da Silveira, Reverendo

Silas Rissardi, Presbítero Josué pacheco de Lima, Presbítero Doutor Eduardo
Carlos Pereira Nogueira, Presbítero Rubens Cardoso Figueira de Mello,
Presbítero Tenente Coronel Doutor Enjorás José de Castro Camargo. O
Concílio concede autorização para retirarem-se definitivamente ao Reverendo
Laudelino Abreu Alvarenga, Mário Abreu Alvarenga e Presbítero Zilton Bicudo.
Às duas horas e cinco minutos, com oração pelo Presidente encerrou-se a
presente sessão. Para constar, eu, Hélio Teixeira Callado, primeiro secretário
lavrei e assino a presente ata. Campinas, dois de fevereiro de mil novecentos e
setenta e cinco. a) Hélio Teixeira Callado. Eu, secretário executivo mandei
transcrever, conferi e assino. Dimas Barbosa Lima

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quinta Sessão
Às treze horas e quarenta minutos do dia dois de fevereiro de mil novecentos e
setenta e cinco, no Templo da Igreja Presbiteriana Independente Central de
Campinas, sito à Rua Luzitana, número oitocentos e quarenta, em Campinas,
Estado de São Paulo. Após oração pelo Presidente, sob a presidência do
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente o Brasil. “A verificação de “quorum” responderam à
chamada cinqüenta e seis membros, centro, ou melhor, cento e trinta e sete
pastores e dezenove presbíteros, estando ai incluídos os membros da Mesa,
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz (Presidente), Reverendo Rui Anacleto
(Vice-Presidente), Presbítero Hélio Teixeira Callado (Primeiro Secretário),
Reverendo Mário Ademar Fava ( Segundo Secretário). Foi lida e aprovada a
ata da sessão anterior. Foi lido e aprovada a proposta a seguir transcrita:
“Considerando

que:

1)

Este

Concílio

acaba

de

criar,

entre

outros

departamentos, o de Diaconia, a fim de cuidar do que tem necessidade de
amparo; 20 É dever da Igreja não permitir especialmente aqueles que a
servem ou serviram, que passem por situações de aflição; 3) Certas situações
de fato escapam às leis pelas suas peculiaridades particulares; 4) este
Concílio, conforme notável discurso de um de seus ilustres membros, tem
sobreposto o moral ao legal, propomos: a) Que Dona Dirce Maria Fernandes
Gonçalves, viúva do Reverendo Armando Gonçalves, seja incluída na folha de
pagamento das viúvas de ministros da Igreja Presbiteriana Independente o
Brasil; b) Que o Supremo Concílio, ora em Sessão, nomeie uma comissão para
visitá-la. Assinada por Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça, Reverendo
Mário Ademar Fava, Reverendo Hircio de Oliveira Guimarães, Reverendo
Dimas Barbosa Lima, Presbítero Eraldo Teixeira Callado, Reverendo Sérgio
Paulo e Reverendo Valdemar Barbosa”. “ Aprovada acrescentando-se os
nomes das esposas dos Reverendos Daily Rezende França e Agenor da
Cunha Guedes”. São lidos e aprovados os pareceres a seguir transcritos da
Comissão de Exame de Relatórios das Comissões Permanentes. “ A Comissão

nomeada para examinar os relatórios da Comissões Permanentes declara que
cumpriu o seu dever, examinando todos os relatórios a ela encaminhados, e
presta por sua vez o seu próprio relatório. A comissão apreciou os seguintes
relatórios: da Secretária Executiva, do Escritório Central da Igreja ( incluindo o
da Livraria Pendão Real, Tesourarias e Educação Cristã), da Fundação
Eduardo Carlos Pereira, da Junta de Imprensa e Comunicação, do Fundo de
Sustento da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de Betel – Lar da
Igreja, da Comissão de Atividades Leigas, da Comissão de Administração e
Finanças, da Comissão de Arquivo e Museu. Não foram apreciados não terem
sido encaminhados à Comissão os seguintes Relatórios: da Junta de Missões,
da Representação Junto à Associação de Catequese dos Índios, da
Representação junto à Confederação Evangélica do Brasil, da Representação
Junto à Aliança Presbiteriana Mundial. A Comissão é de parecer que se
determine

que

os

relatórios

não

apresentados

ao

Concílio,

sejam

encaminhados à Mesa Administrativa que os examinará e aprovará”. “Quanto
ao relatório da Comissão de Atividades Leigas, a Comissão que o examinou é
de parecer que este seja aprovado, registrando-se o seguinte: 1ª) A Comissão
de Atividades Leigas afirma ter procurado sempre comparecer a encontros de
lideranças e congressos, buscando dar assistência pastoral. A Comissão de
Exame entende que esta assistência, mais do que pastoral, deveria ser
técnica, exercida sobretudo junto à diretoria das Confederações Nacionais e
das Federações Presbiteriais, e neste caso, em combinação com os
respectivos secretários presbiteriais. 2ª) Merece destaque o êxito dos três
congressos nacionais realizados em mil novecentos e setenta e quatro: o das
Senhoras, o dos Varonis, e os dos Umpistas. 3ª) Apreciando o material anexo,
a saber, o relatório das Confederações de Mocidades e de Senhoras, este só
referente a mil novecentos e setenta e quatro, a Comissão ficou bem
impressionada com o excelente trabalho desenvolvido, merecendo destaque
especial a boa situação da Revista Alvorada, que se recomenda não só pela
bela apresentação gráfica, mas pelo bom conteúdo, e teve um aumento de
tiragem, de doze mil para catorze mil exemplares. Assim, a Comissão é de
parecer que se registre um voto de apreciação pelo trabalho da Diretoria
destas Confederações. 4º) Não pôde ser analisado o trabalho desenvolvido

pela Confederação dos Varonis, em virtude de não ter chegado a esta
comissão o seu relatório”. “A Comissão que examinou o relatório da Secretaria
Executiva da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é de parecer que
este seja aprovado com um voto de apreciação ao Reverendo Milton dos
Santos, pelo incansável e eficiente trabalho desenvolvido ao longo de todos o
triênio que se finda”. O parecer da Comissão de Exame de Relatório do Fundo
de Sustento, a seguir transcrito, apresentado pela Comissão encarregada do
exame das Comissões Permanentes, foi considerado prejudicado pelo
plenário, dada a aprovação na quarta sessão deste Concílio do Relatório da
Comissão de Finanças, onde estava contido este Relatório: “ A Comissão
nomeada para examinar o Relatório do Fundo de Sustento da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, emite o seu parecer nos seguintes
termos: Entende esta Comissão: 1º) Que quanto às contas , não tendo sido
possível o contato com o diretor-tesoureiro do Fundo para obter os
documentos necessários à desincumbência de sua tarefa , deve ser nomeada
uma Comissão, que, tendo acesso a estes documentos, verifique-os e dê
parecer à Mesa Administrativa, sobre as referidas contas do Fundo de
Sustento. 2º) Que não é prática de boa administração, permitir que o diretortesoureiro, sozinho, manipule todo o dinheiro deste Fundo, pelo que é de
parecer que seja revogada a resolução que lhe deu tal autoridade e determinese ser também indispensável a assinatura do vice-diretor. 3º Que o Fundo
precisa atualizar o seu rol de igrejas excluindo-se as que foram dissolvidas e
arrolando as recém organizadas. 4º) Que os Presbitérios precisam ser
alertados sobre o seu dever se cumprir a resolução da Mesa Administrativa,
homologada pelo Supremo Concílio, que proíbe tomar assento em suas
reuniões, as igrejas que não estiverem em dia com o Fundo, bem como os
pastores de tais igrejas. “Prejudicado, dada a aprovação na Quarta Sessão do
Relatório da Comissão de Finanças”. O parecer da Comissão de Exame dos
Relatório das Comissões Permanentes sobre o Relatório da

Junta de

Imprensa e Comunicação foi rejeitado pelo Plenário, aprovando-se substitutivo
apresentado pelo Reverendo Rui Anacleto, a seguir transcrito: “Que se rejeitem
todos os itens restritivos à matéria publicada no “O Estandarte” e que a
Comissão de Imprensa e Comunicação planeje e discipline toda a matéria que

se deva publicar em nosso órgão oficial”. A Comissão de Papéis e Consultas
apresenta pareceres sobre os documentos doze, treze, dezesseis, dezessete
“B”, vinte e um e vinte e três que são aprovados pelo Concílio. Os referidos
documentos e pareceres são e seguinte teor: “O Sínodo Central em sua Sexta
Reunião Ordinária, deliberou que se encaminhasse ao Supremo Concílio, que
se reunirá na cidade de Campinas, a partir do dia vinte e nove de janeiro de mil
novecentos e setenta e cinco, o documento que se segue: 1) Considerando
que a “Constituição” da Igreja Presbiteriana Independente determine que aos
setenta anos o ministro seja jubilado, compulsoriamente e facultativamente
depois de trinta anos de serviços oficiais à comunhão eclesiástica ( artigo
sessenta e seis alíneas a e b); 2) Considerando que, por vários fatores, nem
todos os ministros ingressaram no Instituto Nacional de Previdência Social, ou
outras entidades, visando a aposentadoria. 3) Considerando que, a nossa
Igreja deve aos que se envelhecem no trabalho, proporcionando o
desenvolvimento
financeiramente,

da

nossa

possuindo

denominação,
ainda

muitas

não
igrejas

só

numérica

magníficos

mas

templos,

excelentes casas pastorais e outros edifícios construídos no pastorado desses
ministros que, muitas vezes, em suas igrejas, enfrentam grandes dificuldades
financeiras para tais realizações que, ao lado da estética e do conforto,
aumentam o patrimônio dessas mesmas igrejas. 4) Considerando em relação
ao item anterior, relacionando ao crescimento e a capacidade econômica das
igrejas locais, em particular, o que muito facilitou, sem dúvida, o trabalho dos
mais jovens, que os sucederam no ministério. 5) Considerando que é dever da
Igreja amparar dignamente os que envelheceram no trabalho e que trazem,
muitas vezes, as enfermidades naturais da velhice,

o que determina até

gastos extraordinários; 6) Considerando que o Governo e as entidades de
classe estão sempre preocupados

em melhorar a situação dos seus

servidores ou funcionários; Propomos: 1) que todo o ministro da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, com trinta anos, ou mais, de serviços
oficiais à Igreja, mesmo que não tenha completado setenta anos de idade,
passe a receber o equivalente a três salários mínimo mensais (artigo sessenta
e seis, alínea b); 2) que todo ministro da Igreja Presbiteriana Independente, ao
atingir setenta anos de idade, desde que tenha completado vinte e cinco anos

ou mais de serviço à Igreja, mesmo sem que tenha havido continuidade, passe
a receber dois salários mínimos mensais; 3) que todo o ministro da Igreja
Presbiteriana Independente, ao atingir setenta anos de idade, desde que tenha
dez anos de serviço à Igreja, mesmo sem haver continuidade, passe a receber
um salário mínimo por mês. 4) que as viúvas recebam dois terços da parte a
que teria direito o respectivo ministro; 5) que o salário mínimo para os cálculos
acima seja o estabelecido pelo da capital paulista; 6) para os efeitos deste
beneficio, o curriculum vitae das atividades ministeriais poderá ser apresentado
pelo próprio ministro

à Mesa Administrativa ou pelo representante do seu

Presbitério junto á Mesa; 7) para se atender a estas despesas, sejam desde já,
usados os recursos do Fundo de Sustento da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, devendo essa mesma tesouraria fazer os respectivos
pagamentos o que, financeiramente, facilitaria muito à Mesa Administrativa na
elaboração do seu orçamento; 8) Se houver necessidade que as contribuições
das igrejas para Fundo sejam majoradas em cem por cento ou na proporção
que o Supremo Concílio determinar. “Quanto ao documento número doze, a
Comissão é de parecer que o mesmo seja encaminhado á Mesa
Administrativa”. “Venho através do presente, solicitar a esta Magna
Assembléia, a nomeação de uma Comissão Especial, para estudar a
possibilidade da conveniência da reformulação de nosso Manuel de Ofícios
Religiosos considerando que, o atual, não representa o melhor que poderemos
ter, especialmente no que se refere a: Bênção Matrimonial, Cerimônia fúnebre
e Consagração de Templos. Outrossim

que, na referida reforma, sejam

incluídas: a) Fórmula especial para bênção matrimonial

celebrada por

presbíteros, quando da impossibilidade de pastor ( Constituição da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, Ordenações Litúrgicas, Título dezesseis
– três. b) Fórmula para jubilação de pastores. c) Fórmula para cerimônia de
provisionamento de evangelistas leigos ( Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil – Artigo setenta e oito)”. “Quanto ao documento
número treze, a Comissão é de parecer que o mesmo seja encaminhado á
Mesa Administrativa, para os devidos fins”. “Um – Considerando que a divisão
ou desdobramento dos campos em vários Presbitérios de certa forma
enfraqueceu o trabalho em algumas regiões, surgindo inúmeros campos

deficitários; Dois – Considerando que isto tem tornado difícil e em alguns
aspectos impossível o remanejamento de obreiros; Três – Considerando que
alguns Presbitérios foram mais atingidos pela crise Pentecostal, ficando em
conseqüência mais reduzidos; Quatro – Considerando as dificuldades que tais
Presbitérios encontram em legislar e fazer cumprir determinações do Supremo
Concílio. Propomos que o Supremo Concílio faça um novo estudo para
redistribuição de Presbitérios e Sínodos. Assinado por Reverendo Abival Pires
da Silveira, Reverendo Silas Rissardi, Reverendo Benedito Antonio dos
Santos”. “Quanto ao documento número dezesseis, a Comissão é de parecer
que, dada a nova Estrutura Funcional adotada pela Igreja, o assunto seja
encaminhado à Mesa Administrativa para o que couber”. “Sirvo-me desta,
como Secretário Permanente do Sínodo Oriental, para trazer o seguinte
documento, subindo ao referido Sínodo, para a devida apreciação e
julgamento do Supremo Concílio da Igreja: “Servimo-nos do presente para
formular a seguinte consulta: Como deve o Presbitério proceder com relação
ao

ministro que se desquitou? Deve mantê-lo no pastorado, ou em

disponibilidade ativa, ou ainda, deve depô-lo?”. “Quanto ao documento número
dezessete “B”, a Comissão e de parecer de que no caso de um ministro ter-se
desquitado, sendo ele “cônjuge inocente”, nada há que o impeça de exercer o
pastorado, devendo, porém cada caso ser estudado com o cuidado que
merece pelo respectivo Presbitério.” “Considerando que os pastores com
rendimentos pagos pelos Presbitérios precisam do número do Cadastro Geral
de Contribuinte da fonte pagadora nas suas declarações de Imposto de Renda;
Considerando que até o momento nada há definido sobre a matéria; O
Presbitério de Itapetininga solicita deste egrégio Concílio esclarecimento, para
sua regularização”. “Quanto ao documento número vinte e um, se o Presbitério
for Pessoa Jurídica deve ser inscrito no Cadastro Geral de Contribuinte de
acordo com as leis em vigor.” “Na qualidade de Secretário Permanente do
SÍNODO SETENTRIONAL, com a presente estou encaminhado ao SUPREMO
CONCÍLIO, o texto de duas proposta aprovadas pelo referido Sínodo em sua
última reunião ordinária, realizada em janeiro de mil novecentos e setenta e
quatro, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco, ambos sobre a matéria
que depende da apreciação do Supremo Concílio. Para maior clareza, estou

anexando à presente duas xerox das citadas propostas. Quanto à que se
refere

ao

“Plano

de

Reforma Administrativa da Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil” o texto desse plano será entrgue pessoalmente, em
forma impressa, pelo próprio autor do mesmo, Reverendo Adiel Tito de
Figueiredo”. “ A Comissão designada para dar parecer sobre o Plano de
Reforma Administrativa da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, de
autoria do Reverendo Adiel Tito de Figueiredo, declara que examinou o
documento, que implica em reformas estruturais, mas urgentes e necessárias,
é de parecer que o Sínodo envie o citado plano à apreciação do Supremo
Concílio”.”O Presbitério de Pernambuco- Bahia em sua Segunda Reunião
Ordinária, na Quinta sessão do dia dezenove de janeiro de mil novecentos e
setenta e quatro: a) Considerando a impossibilidade financeira e econômica de
continuar a existir o Seminário Reverendo Machado em Fortaleza; b)
Considerando as dificuldades de nossa denominação para seguir o currículo
do nosso Seminário do Sul e sua situação difícil no momento; Resolve levar a
esse Sínodo a seguinte proposta, para o devido encaminhamento ao Supremo
Concílio; sejam encerradas suas atividades como Seminário e transformado
em Instituto, para preparação de professores, para Escola Dominical,
Evangelistas e Obreiros para o trabalho leigo, mantendo mesmo curso por
correspondência”. “Quanto ao documento número vinte e três, encaminhando
duas propostas do Sínodo Setentrional, a Comissão é de parecer: a) que dada
a nova Estrutura Funcional aprovada pelo Supremo Concílio, não são
oportunas as pretendidas reformas estruturais, levando-se em conta ainda que
o texto desse Plano não foi encaminhado a este Concílio Superior. b) que,
quanto à proposta relativa ao Seminário “Manoel Machado” seja encaminhada
à Fundação Eduardo Carlos Pereira para que o couber”. O Concílio concede
autorização para que se retirem definitivamente dos trabalhos aos seguintes
irmãos: Presbítero Doutor Humberto Pereira Viana, Reverendo Pedro Damião,
Reverendo Doutor Francisco Guedelha, Reverendo Sebastião Guimarães
Costa Filho e Presbítero Francisco Marques Pereira. Os documentos de
números quinze e vinte e dois, apensos, por tratarem assuntos da mesma
natureza, vem a plenário com parecer da Comissão de Papéis e Consultas,
que é aprovado. Referidos documentos e pareceres são de seguinte teor: “

Venho á presença do Supremo Concílio comunicar que o Presbitério paulistano
resolveu solicitar que este

Concílio estude a possibilidade de se incluir o

Reverendo Urbano de Oliveira Pinto na folha de pagamento dos jubilados da
nossa Igreja. O referido obreiro jubilou-se compulsoriamente e o Presbitério
enviou à Mesa Administrativa, que não o incluiu na folha de pagamento, porém
o Presbitério constatou que o mesmo está enquadrado na determinação deste
Concílio e, entende este Presbitério, tem direitos adquiridos sobre a sua
Jubilação.” “Quando fui jubilado pelo Presbitério Paulista, em janeiro de mil
novecentos e setenta e três, julgava ser da competência da Secretaria do
Presbitério a necessária comunicação a essa colenda Mesa Administrativa,
para efeito do pagamento dos proveitos a que tenho direito. Informado,
somente agora, de que essa providência deve ser da iniciativa do próprio
interessado, venho fazê-lo, em caráter oficial, rogando a Vossa Excelência e
demais membros da Mesa o especial favor de determinar o respectivo
pagamento, com a regularização das parcelas mensais em atraso; assinado
Reverendo Urbano de Oliveira Pinto.” “Quanto aos documentos números
quinze e vinte e dois, a Comissão é de parecer que o mesmo seja
encaminhado a Mesa Administrativa”. Ainda a Comissão de Papéis e
Consultas apresenta parecer da Comissão é o seguinte: “Os abaixo assinados,
pastores e presbíteros, membros desse Concílio fazem a seguinte consulta: a)
Pode um ministro da Igreja Presbiteriana Independente realizar batismo de
menores cujos pais ou responsáveis não sejam membros professos, em plena
comunhão com a Igreja; b) Em caso negativo que providencia devem ser
tomadas com relação a pastores que agem

dessa maneira?” “Quanto ao

documento número vinte e cinco, a Comissão é de parecer que se responda:
no tocante à letra “a”, não; o Presbitério deve censurar o ministro que realizar o
batismo em tais condições.” Emite a Comissão de Papéis e Consultas parecer
sobre o documento número vinte, O Concílio aprova o referido parecer que vai
a seguir transcrito após o documento: “Considerando que na ata da Nona
Reunião Ordinária da Sexta Legislatura da Mesa Administrativa do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, letra c , referente ao
documento do Presbitério de Itapetininga, se dá plena liberdade de se
reafirmar o assunto exposto no referido documento; Considerando que i

assunto seria tratado no Supremo Concílio e nada consta na agência de
trabalhos, a não ser de uma forma indireta através do Relatório da Fundação
Eduardo Carlos Pereira; Considerando que nas “Observações Gerais
Importantes” do Reverendo Milton dos Santos, Secretário executivo, afirma que
os problemas do Seminário foi solucionado com o pedido de demissão do
Reverendo Abival Pires da Silveira, da cadeira de Teologia Sistemática;
Perguntamos: a) O parecer da referida Observação expressa o pensamento do
Reverendo Milton dos Santos, da Congregação dos Professores do Seminário
ou da Fundação Eduardo Carlos Pereira? B0 Como solucionado, se os
problemas levantados pelos alunos nunca envolveram a pessoa do referido
professor ou das disciplinas por ele ministradas? c) Como solucionado, se de
antemão ainda existe insatisfação com relação ao ensino e à organização
geral do Seminário?”. “Quanto ao documento número vinte, a Comissão é de
parecer que o mesmo seja encaminhado à Fundação Eduardo Carlos Pereira
para os devidos fins, observado-se que o referido na letra a, foi cancelado do
relatório da Fundação”. A Comissão de Papéis e Consultas apresenta em
seguida o seu parecer sobre o documento número dezenove, que é aprovado.
O documento e parecer referidos tem o seguinte teor: “ Pelo presente
encaminhamos ao magno Concílio de nossa denominação, carta anônima, que
trata de irregularidade no nosso Seminário. O Sínodo Central em sua Sexta
Reunião Ordinária houve por bem fazer este encaminhamento, para que o
Supremo Concílio se esforce por identificar as pessoas envolvidas na referida
carta anônima, recebida por vários pastores dos nossos Presbitérios; propõe
ainda que as mesmas pessoas acobertadas pelo anonimato sejam
disciplinadas conforme as determinações de Código Disciplinar, com a
aplicação das penalidades cabíveis”.

“Quanto ao documento número

dezenove, a Comissão é de parecer que se devolva ao Sínodo Central, por
não se dever acolher documento anônimo”. A comissão de Estatística e Estado
Espiritual da Igreja apresenta o seu relatório que é aprovado. É o seguinte o
teor do relatório que acompanhou os mapas estatísticos: “A Comissão
encarregada de proceder ao levantamento estatístico da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, bem como de dar parecer sobre o estado Espiritual da
Igreja, declara ter cumprido sua missão, e faz as seguintes observações: a)

Percebeu-se total descaso para com este setor importantíssimo da Igreja, fato
que já repetiu em outras legislaturas do Supremo Concílio, conforme é
comprovado pelos relatórios das Comissões anteriores que procederam a este
exame; b) Ressaltesse, ou melhor, Ressalte-se que apenas os Sínodos
Central, Oriental e Sul

de São Paulo enviaram os respectivos formulários

preenchidos, sendo que o Sínodo de São Paulo enviou apenas o de mil
novecentos e setenta e três. Os Sínodos Ocidental, Meridional e Setentrional
nada enviaram, deixando claros na estatística da Igreja; c) Observou-se que
algumas folhas preenchidas pelos Presbitérios apresentam várias incorreções
nos dados fornecidos, o que impossibilita uma perfeita avaliação dos
resultados obtidos pela Igreja neste último triênio; d) Com base nas afirmações
acima, a Comissão sente dificuldades insanáveis, no momento, para
apresentar um relatório que espelhe a real situação estatística da Igreja. O que
pode fazer foi analisar os dados oferecidos pela Secretaria Auxiliar de
Estatística e, mesmo assim, os relativos ao ano de mil novecentos e setenta e
três; e) Seguem-se alguns dados numéricos a esse ano de mil novecentos e
setenta e três: Igrejas locais, trezentos e vinte e cinco; Pastores, duzentos e
vinte e oito; Presbíteros, mil duzentos e sessenta; Membros Comungantes,
trinta e quatro mil cento e noventa e cinco; Membros menores, vinte e um mil
cento e cinqüenta e oito; Alunos da Escola Dominical, quarenta e dois mil
setecentos e nove; Total das Arrecadações, oito milhões, cento e oitenta e sete
mil, duzentos e sessenta e seis cruzeiros e oitenta e seis centavos; f) Se
compararmos estes números com os do biênio anterior, poderemos perceber
que houve uma redução no crescimento normal da Igreja em alguns setores: no biênio mil novecentos e setenta e um a mil novecentos e setenta e três,
verificou-se o aumento de apenas cinco igrejas, sendo que no anterior foi de
quinze; também, no que se refere ao número de membros comungantes, o
crescimento não se deu na mesma proporção do período anterior; notou-se
ainda uma evasão de alunos da Escola Dominical, cujo número caiu de
quarenta e quatro mil e cinqüenta e nove, em mil novecentos e setenta e um,
para quarenta e dois mil setecentos e nove, em mil novecentos e setenta três;
ocorrendo de igual modo um decréscimo no número de Escolas Dominicais,
que caiu de quinhentos e setenta e quatro para quinhentos e quarenta e sete,

em igual período. No que concerne às arrecadações, houve um crescimento de
cerca de setenta por cento, de mil novecentos e setenta e um para mil
novecentos e setenta e três. A Comissão, contudo, declara que a contribuição
pra com o Supremo Concílio (oito por cento), não foi proporcional ao
arrecadado, o que comprova a existência de Igrejas infiéis na contribuição para
com o Supremo; g) Ressalte-se que as conclusões atrás referem-se ao
levantamento estatístico até mil novecentos e setenta e três, podendo a
situação ter-se alterado no ano de mil novecentos e setenta e quatro. Uma das
explicações que a Comissão encontrou para o problema da diminuição do
ritmo de crescimento da Igreja, foi crise doutrinária que atingiu os nossos
arraiais, sobretudo no biênio setenta e dois a setenta e três, que culminou com
a saída de muitos dissidentes. Era de se esperar no entanto, conseqüências
mais lamentáveis, pois, em realidade, a Igreja não diminuiu o número de
membros, apenas, ou melhor, mais simplesmente experimentou redução na
taxa de crescimento; h) A Comissão lamenta não ter conseguido dados
referentes ao ano de mil novecentos e setenta e

quatro, pois foi um ano

decisivo para a nossa Igreja, no que concerne à sua recuperação da crise que
afetou vários Presbitérios. A Comissão, inclusive, se viu incapaz de tirar
conclusões sobre a real situação de campos que mais sofreram com a crise,
caso específico do Sínodo Meridional, pois não se recebeu qualquer dado
estatístico daquele concílio; i) Tendo em vista esta deficiência de dados e
sobretudo a displicência por parte de alguns concílios

inferiores no envio

destes elementos que são fundamentais, para o conhecimento real do
momento presente em que vive a Igreja, a Comissão propõe que se dê um
prazo de trinta dias, a partir desta data, para que os Secretários Permanentes
dos Sínodos omissos providenciem todas as folhas estatísticas e relatórios
sinodais e os remetam à Secretaria Executiva da Igreja. Propõe, ainda, que o
Secretário Executivo publique no órgão Oficial da Igreja, “O Estandarte” os
dados essenciais, para conhecimento de toda a Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. ESTADO ESPIRITUAL: A Comissão é de parecer que
houve progresso no Estado Espiritual da Igreja. Esclarece a Comissão que,
apesar da crise doutrinária, a Igreja soube reagir e, com sabedoria, planejar e
vencer a crise. Esta veio, inclusive, servir de elemento dinamizador para a

Igreja. Ela veio estimular um maior amor pelo trabalho, revitalizando a fé e,
sobretudo despertando maior convicção e confiança nos destinos da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Ficou clara a manifestação de fidelidade
de muitos Presbitérios aos princípios norteadores da Comunhão Presbiteriana
Independente do Brasil. NOVOS OBREIROS – Reverendos Jessé de Andrade,
Osmar Menezes Pires, Alfredo Rolim Barbosa, Glicério Elias de Lellis, Rubens
Vieira, Antonio Coine, Noidy Barbosa de Souza e Manoel Alves Guerra, do
Sínodo Central; Francisco José Cruz Moraes, Florivaldo Araújo, Rodrigues
João Corrêa Lima, Francisco Ferreira Nunes, José Fernandes Machado,
Raimundo Nonato Damasceno, do Sínodo Setentrional; Luiz Inácio Alves,
Cleide de Moraes Palone,

Milton Cocarelli, Elio Nogueira Castelo Branco,

Josué Carvalho Ribeiro, do Sínodo de São Paulo; Gerson Corrêa Lacerda,
Geodi Camargo de Almeida, Ilson Marra de Castro, Sílvio Ribeiro Ladeira,
Semião Ladeira, Osvaldo Pinho Monteiro, Sérgio Paulo de Almeida, Uriel
Silveira, Leonildo Silveira Campos, do Sínodo Sul de São Paulo; Ademar
Rogato, Paulo Hipólito Monteiro, Leonardo Mendes, Aderbal Carlim do Prado,
Aldo Antonio Gonçalves, Paulo Moisés de Oliveira, Jurandir Pires de Oliveira,
Jair Damos da Silva, Florisvaldo Carbone Costa, Alceu Roberto Braga,
Altamiro Carlos Menezes, Antonio Vieira Fernandes (vindo da Igreja
Presbiteriana), do Sínodo Meridional, Sérgio Francisco dos Santos, Elias
Franco de Campos, João Carlos Wilson Pfarrius, Jairo Honório Correa, Celso
César Machado, Jonas Gonçalves, Ronam Pereira da Silva, Orlando Braidotti
(Vindo da Igreja Presbiteriana do Brasil), e José Simionato (vindo da mesma
Igreja), do Sínodo Ocidental.

BAIXA NO ROL DE OBREIROS: a) Por

falecimento: Reverendo Atílio Freddi, do Sínodo Central.; Sérgio Paulo Freddi,
do Sínodo de São Paulo; Armando Gonçalves e Nicola Aversari, do Sínodo
Ocidental. b) Por transferência para Igreja Presbiteriana do Brasil: Reverendo
Edetildes de Souza, Gerson Pereira, José Eduardo Bornelli e Wilson Braidotti,
do Sínodo Ocidental. c) Por renúncia à jurisdição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, deposição e exoneração: Reverendos Abel Amaral
Camargo, Laércio Dias, Nilton Tuller, Waldemar Conto, do Sínodo Central;
Oswaldo da Silva Borges, do Sínodo de São Paulo, Ernesto Swartele, do
Sínodo Ocidental. Gordon Chown, ou melhor, Chown, Waldemar Marques,

João dos Passos Furtado, do Sínodo Sul de São Paulo. Ministro Jubilado:
Reverendo Helcias Scheleski, do Sínodo Meridional. Igrejas Organizadas:
Sínodo Central: Segunda de Araçatuba, Terceira de Bauru, e Palmital; Sínodo
Meridional: Terceira de Joinville Florianópilis, Quarta de Londrina, Sínodo
Ocidental: Serranópolis, Segunda de Limeira, Campestre; Sínodo de São
Paulo: Jucineira, Vila Prudente, Paulicéia, Naviraí e São Mateus, Sínodo Sul de
São Paulo: Novo Osasco. Igrejas Dissolvidas: Adamantina, Andradina, Santa
Mercerdes e Quarta de Assis, do Sínodo Central; Fascinal, Cambiú, Cachoeira,
São José de Pitangas, Canaã e campo Mourão, do Sínodo Meridional;
Douradina (Renúncia Coletiva), do Sínodo de São Paulo; Matinha. Sacaitaua,
do Sínodo Setentrional. Em tempo: Também a Igreja de Maravilha, também do
Sínodo setentrional. “Foi aprovado o relatório do representante do Concílio
junto a Missão Caiuá. Tem o seguinte teor: “Missão Caiuá”: Reuniões na sede
– cinco, e em São Paulo – uma. Reformulação da estrutura jurídica – Mudança
de nome – Bens – Representação das Associadas - duas. Departamento de
Evangelização – a) sede – vinte e sete novos membros – professos e
batizados. b) Taquapiry – vinte e três novos membros - Waldir Lemes. c)
Amambaí – seis novos membros – Reverendo Saulo Camilo. d) Remada –
cinco novos membros. Reverendo Benedito Troq. e) Caarapó – seis novos
membros. Dois evangelistas indígenas: Guilherme Valério e Ângelo Massi.
Departamento Educacional: Nove escolas primárias e três do mobral, num total
de oitocentos e trinta e dois alunos. Quatro Cursos: corte costura, trabalhos
manuais, orientação doméstica e orientação e aproveitamento da tecelagem
primitiva. Bons resultados. Departamento de Saúde: Hospital - “Porta da
Esperança”: setenta e quatro leitos, seis ambulatórios na sede e nos campos.
De janeiro a setembro de mil novecentos e setenta e quatro, o número de
pacientes internos foi de quatrocentos e setenta e oito. Na clínica geral o
atendimento foi de seis mil, novecentos e quarenta e nove. Medicamentos
distribuídos – oito mil, oitocentos e oitenta e quatro doses. Média de
atendimento mensal: setecentos e setenta e duas pessoas. Sete óbitos; trinta e
três partos, cento e setenta e oito tuberculosos tratados. Ambulatório dos
Campos: sete mil, trezentos e trinta e três pessoas atendidas. O Ministério de
Interior conferiu à Missão Caiuá, na pessoa do Doutor Ytaro Yamasaki, chefe

do serviço de tuberculose, a medalha do mérito indigenista do setor da saúde.
O concílio aprovou a seguinte proposta: “Proponho que tenham prioridade
sobre os pagamentos feitos pela Tesouraria da Igreja os pagamentos dos
pastores jubilados e viúvas de pastores jubilados. Que não se faça nenhum
pagamento antes dos pagamentos refereidos, dig, referidos. Assinado: Hélio
Teixeira Callado”. Foi dada a palavra ao Reverendo Rubens Cintra Damião que
apresentou relatório verbal como representante do Concílio junto a Aliança
Mundial das Igrejas Reformadas e Presbiterianas. As seguintes propostas
foram aprovadas: “Considerando que, no corrente ano, transcorre o Jubileu de
Diamante (setenta e cinco anos de ordenação) do Reverendo Alfredo Borges
Teixeira, que foi licenciado para o Sagrado Ministério em dezoito de junho de
mil e novecentos; e ordenado em trinta de dezembro de mil novecentos,
devendo completar noventa e sete anos no próximo dia vinte e cinco de
fevereiro do corrente ano; Proponho: que se registre em ata um voto de júbilo
por esse acontecimento e que se comunique esta deliberação, por ofício,
àquele venerando ministro. Assinado, Reverendo Rubens Cintra Damião”.
“Considerando que no corrente ano deverá transcorrer o Jubileu de Ouro do
Reverendo Daniel Damasceno de Morais, que prestou relevantes serviços à
Igreja, particularmente no antigo Presbitério do Sul (em Bauru); e Presbitério
d'Oeste (no sul de Minas e nos campos de Mogi Mirim, Pinhal e muitas outras
Igrejas); estando presentemente arrolado no Presbitério de Leste; tendo
prestado ainda relevantes serviços a Betel, e considerando mais que o ilustre
Ministro se encontra bastante enfermo; Proponho: Que se registre a passagem
do Jubileu de Ouro do referido Ministro e que se de ciência a ele desta
deliberação. Assinado: Reverendo Rubens Cintra Damião”. Registrou-se nesta
ata um voto de agradecimento a Igreja hospedeira. Foram dados os passos
para o encerramento uma vez que esgotou-se a matéria sobre a Mesa e
constante da agenda da reunião. Escolheu-se o versículo três do capítulo
primeiro de Juízes: “Sobe comigo a herança que me caiu por sorte”, para moto
do Supremo Concílio. Foi cantado o hino duzentos e cinqüenta e cinco dos
“Salmos e Hinos”, Sendo logo em seguida lida e aprovada esta ata,
encerrando-se a reunião com oração pelo Reverendo Doutor João Bernardes
da Silva e benção apostólica pelo presidente Reverendo Doutor José Coelho

Ferraz. Para constar eu, Hélio Teixeira Callado, Primeiro secretário, Lavrei e
assino a presente ata. Campinas, dois de fevereiro de mil novecentos e setenta
e cinco. a) Hélio Teixeira Callado. Eu, Secretário Executivo mandei transcrever,
conferi e assino. Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de novembro de mil novecentos e
setenta e cinco, no templo da Primeira Igreja Presbiteriana independente de
São Paulo, sito á Rua Nestor Pestana, número cento e cinqüenta e dois, sob a
presidência

do

Reverendo

Doutor

José

Coelho

Ferraz,

reuniu-se,

extraordinariamente, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, para referendar a decisão da Mesa Administrativa em sua reunião de
nove de agosto do presente exercício, relativamente ao processo do Presbitério
Sul do Paraná contra o Reverendo José Ferreira Filho, e decidir sobre o
relatório e parecer da Comissão Disciplinar encarregada de nova instrução do
processo. À verificação de “quorum” responderam os seguintes representantes:
Sínodo Central – Reverendos Jonas Nogueira e Josias Martins de Almeida e o
Presbítero Doutor Milton Corrêa de Moraes, do Presbitério de Assis;
Reverendos Assir Pereira e Lauresto Rufino e o Presbítero Oséias Francisco
Pereira, do Presbitério de Araçatuba; Reverendos Attílio Fernandes e Cylas
Rissardi e os Presbíteros Kioshei Komono e Cilas Almeida, do Presbitério de
Bauru; Sínodo Meridional - Reverendo Jaime Clóvis da Silva

e Presbítero

Roberto Rodrigues , do Presbitério de Londrina; Reverendo Ademar Rogato, do
Presbitério de Maringá; Reverendos Doutor Emiliano Gomes de Brito e Josué
Soares da Silva e Presbítero Doutor Douglas Monteiro, do Presbitério do Sul do
Paraná; Sínodo Ocidental – Reverendos Josué de campos e Rui Anacleto, do
Presbitério da Araraquarense; Reverendo Doutor Silas Silveira, do Presbitério
Brasil – Central; Reverendos Doutor José Coelho Ferraz e Doutor Laudelino
de Abreu Alvarenga e Presbítero Esmeraldo Figueira Filho, do Presbitério do
Oeste; Sínodo Oriental – Reverendo Benedito Antonio dos Santos e Presbítero
Doutor Theodoro Tanganelli e Josué Pacheco de Lima, do Presbitério
Bandeirante, Reverendo Álvaro Simões e Mário Ademar Fava e Presbítero
Sylas Freddi e Doutor Altemiro Gomes de Brito, do Presbitério Paulistano,
Reverendo Sebastião Guimarães Costa Filho e Presbítero Doutor Humberto
Pereira Viana, do Presbitério do Rio de Janeiro, Sínodo São Paulo –

Reverendo Paulo Martins de Almeida e Presbítero Doutor Rubens Cardoso
Figueira de Mello, do Presbitério de Leste; Presbítero Waldir Alves de Souza,
do Presbitério do Ipiranga; Reverendos Abival Pires da Silveira, Doutor Rubens
Cintra Damião e Doutor João Bernardes da Silva e os Presbíteros Durval Lins
de Brito e Doutor Antonio Monteiro da Cruz, do Presbitério de São Paulo;
Sínodo Sul de São Paulo – Reverendo Semião Ladeira e os Presbíteros Doutor
Hélio Teixeira Callado e Eraldo Teixeira Callado, do Presbitério de Sorocaba;
Reverendos José Alexandre Fogaça e Sérgio Paulo de Almeida e Presbítero
Isaias Martins de Almeida, do Presbitério de Itapetininga; Reverendos Antonio
Gouveia de Mendonças e Dimas Barbosa Lima e os Presbíteros Roldão
Manoel Alves e João batista Lima, do Presbitério de Osasco. Deixaram de
comparecer os seguintes Ministros e Presbíteros: Sínodo Central – Presbítero
Luiz Camilo da Costa, Presbitério de Assis; Presbítero Daniel de Lima, do
Presbitério de Araçatuba; Reverendo Doutor Francisco Guedelha e Pedro
Damião e Presbíteros Alfredo Marques do Valle e Francisco Marques Pereira,
do Presbitério de Botucatu; Sínodo Meridional – Reverendo Jonas Dias
Martins, do Presbitério de Londrina; Reverendo Jurandir Pires de Oliveira e
João Godói e Presbíteros Joaquim Francisco da Silva e Isaías dos Santos
Silva, do Presbitério Oeste do Paraná; Reverendos Joaquim Ferreira Bueno e
Aderbal Carlim e Presbíteros Daniel da Silveira e Adilson Dominoni Gomes, do
Presbitério de Santa Catarina; Presbítero Marciano Florêncio Filho, do
Presbitério Sul do Paraná; Sínodo Ocidental – Presbíteros Azi Amâncio Pereira
e Osvaldo Belucci, do Presbitério da Araraquarense; Reverendo Ryoshi Tizuka,
do Presbitério Brasil-Central; Presbítero Doutor Eduardo Carlos Pereira
Nogueira do Presbitério do Oeste; Reverendo Isaias Garcia Vieira e Davi Rose
de Carvalho e Presbítero Isaltino Pereira Caixeta e Benjamim Tércio Nogueira,
do Presbitério Sul de Minas, Sínodo Oriental – Reverendo Milton dos Santos,
do Presbitério Bandeirante; Reverendo Waldir Mendes, do Presbitério do Rio
de Janeiro; Sínodo São Paulo – Reverendos Jair Ribeiro de Mello e Doutor
Silas Ferreira da Silva e Presbítero Edilson Nogueira Castelo Branco, do
Presbitério do Ipiranga; Presbítero Zilton Bicudo, do Presbitério de São Paulo;
Sínodo Sul de São Paulo – Reverendo Lysias de Oliveira dos Santos, do
Presbitério de Sorocaba; Presbítero Tiago Henrique da Costa, do Presbitério de

Itapetininga; Sínodo Setentrional – Todos os representantes dos Presbitérios
do Norte e Pernambuco-Bahia. Registra-se a presença de todos os
Componentes da Mesa do Supremo Concílio. Constando-se a presença de
vinte e sete Ministros e vinte e dois Presbíteros, e representados seis Sínodos,
havendo, portanto, “quorum”, o Presidente declarou aberta a reunião passando
ao culto público que constou do seguinte programa: Oração de Invocação, pelo
Reverendo Rui Anacleto; Leitura Bíblica do Evangelho segundo São Lucas,
capítulo treze, versículos seis a nove e mensagem pelo Presidente; cântico do
hino seiscentos e oito coro terceiro dos “Salmos e Hino”, e benção apostólica
impetrada pelo Reverendo Rui Anacleto. Feita nova verificação de “quorum”,
contatou-se a presença dos mesmos membros presentes no início da reunião,
mais os seguintes representantes: Reverendo Mauro Fernandes Pacheco; do
Presbitério de Botucatu, Sínodo Central; Reverendo Davi Rose de carvalho e
Presbítero Benjamim Tércio Nogueira, do Presbitério Sul de Minas, do Sínodo
Ocidental; Reverendos Doutor Silas Ferreira da Silva, do Presbitério do
Ipiranga, e Geraldo Aparecido Sorano, do Presbitério de Leste, Sínodo São
Paulo. Os Trabalhos são suspensos por dez minutos, às dez horas e cinqüenta
minutos. São reabertos às onze horas, agora no salão de reuniões no quarto
andar o Edifício Eduardo Carlos Pereira, à Rua Nestor Pestana, número cento
e trinta e seis. O senhor Presidente dá a palavra ao Reverendo Doutor Isaar
Carlos de Camargo, relator da Comissão Disciplinar, designada pela Mesa
Administrativa em sua reunião ordinária de nove de agosto do corrente ano,
para instaurar novo processo. O Concílio aprova a designação de mais três
elementos para integrarem a Comissão Disciplinar designada pela Mesa
Administrativa acima referida: Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, e
Presbíteros Doutor Rubens Cardoso Figueira de Mello e Doutor Antonio
Monteiro da Cruz. É do seguinte teor o documento apresentado pela Comissão
Disciplinar: “O Presbitério Sul Paraná, em nome da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, moveu contra o Reverendo José Ferreira Filho
processo disciplinar, com as seguintes alegações: a) Quebra das Normas
Constitucionais e Legais da Igreja. Desrespeito às Ordenações Litúrgicas, e,
por estas coisas incluso no Código Disciplinar (sic) Artigo cento e sessenta da
Constituição. b) Falta de Decoro e Quebra da Ética. c) Aparência do mal. O

Presbitério decidiu instaurar o processo e reunião acontecida no dia oito de
fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco, após o exame de farta
documentação, sendo a maioria dos papéis assinada pelo Presbítero Paulo
Eugênio da Anunciação. Foram ouvidas oito testemunhas. A esta altura,
alegando

“tumulto

processual”,

rejeição

gratuita

de

ARGUIÇÃO

DE

SUSPEIÇÃO e o ambiente em que os trabalhos se processavam”, apresentou
o denunciado o recurso de agravo à Mesa do Sínodo Meridional que sustentou
o processo. Considerando ilegal o ato praticado pela Mesa do Sínodo, O
Presbitério não tomou conhecimento da sustação e em reunião do dia vinte e
dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco, após o libelo
apresentado pela promotoria, sem defesa do acusado que, a partir de ingresso
do recurso de agravo, não mais compareceu, o Presbitério decidiu: a) despojar
o Reverendo José Ferreira Filho do Ministério da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil; b) Excluí-lo do rol de membros da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, designando interventores na Primeiro Igreja de Curitiba
os Reverendos Doutor Emiliano Gomes de Brito e Josué Soares da Silva. O
Pastor e o Conselho da Primeira Igreja decidiram não acatar a decisão do
Presbitério. No dia vinte e três de fevereiro o Presbitério decide dissolver o
Conselho, revogando a vinte e cinco de fevereiro a decisão. Ante o impasse,
reúne-se extraordinariamente o Sínodo Meridional a vinte e um de março de mil
novecentos e setenta e cinco, na Primeira Igreja de Maringá e decide, nos
termos do artigo cem, parágrafo primeiro, da Constituição, referir a matéria ao
Supremo Concílio, encaminhando-a à Mesa Administrativa. O senhor
Presidente do Concilio Maior solicita o pronunciamento da Comissão da
Assessoria jurídica que, sem entrar no mérito do processo, entendeu não caber
recurso encaminhado ao Sínodo, por isso que, não tendo havido apelação, a
resolução condenatória, tornou-se definitiva, devendo ser executada de
imediato.

A

Mesa

do

Sínodo

insistiu

no

pronunciamento

da

Mesa

Administrativa. Esta, a dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e
cinco decide avocar a si a orientação e encaminhamento do processo,
determinando, entre outras providências, nomear uma Comissão Disciplinar
encarregada de iniciar novo processo quanto ao mérito de tudo quanto se fez e
se disse a respeito do assunto, ouvindo as partes interessados e em

competência para tomar todas as providências cabíveis. E o motivo principal
em que se louvou foi o “Clima emocional que já se criou na Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil a respeito do assunto e a necessidade de pacificação,
ordem, disciplina e justiça”. Não sem uma dose inicial de hesitação, a
Comissão iniciou suas atividades com o fito de apurar se houver justiça, mais
do que legalidade. A primeira providência foi uma proposta conciliatória: o
Pastor se afastaria da direção da Primeira Igreja de Curitiba e o Presbitério
consideraria o caso encerrado, ficando sem efeito o despojamento e a
exclusão. O Presbitério concordou, mas o Reverendo José Ferreira Filho, não.
E seu argumento foi que era preciso limpar o seu nome e o da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil; daí o seu propósito de defender até o
fim. Deu-se então o prazo de quinze dias para que o Presbitério reiterasse os
termos da acusação, e igual prazo para o acusado se defendesse, podendo, se
as partes quisessem, arrolar novas testemunhas. A promotoria argüiu de ilegal
a decisão da Mesa Administrativa, mas reitera os termos do libelo acusatório e
tudo o mais que dos autos consta, solicita ponderação sobre o parecer da
Comissão de Assessoria jurídica, arrola um grupo de informantes, alegando
que a esta altura não mais seria possível incluir matéria nova no processo,
junta uma série de cartas dos Conselhos das Igrejas do Concílio, concluindo
por solicitar a ratificação do que foi decidido pelo Presbitério. Por seu turno, o
Reverendo José Ferreira

Filho, apresenta sua defesa, subdividida em

capítulos: introdução, histórico, resposta à acusação , acusação sobre
deserção, quanto às cartas dos Conselhos, Ponta Grossa e outras igrejas hoje,
rol de testemunhas e conclusão. Alega em defesa que o processo tinha já no
início objetivo condenatório. “Sua inspiração, formulação, procedimentos,
conclusão, publicação no órgão oficial, revelaram inadequação com os foros
cristãos do respeito à pessoa humana, liberdade, ordem e justiça. “Requereu,
inclusive, reinquirição e acareação da testemunhas. O Presbitério impugnou e
reiterando os artigos cinqüenta e sete e sessenta e quatro do Código
Disciplinar reafirmou a inconstitucionalidade de qualquer alteração em
processo já concluído. Á argüição respondeu a Comissão que não estava
funcionando em grau de recurso, mas atendendo a determinação da Mesa de
avocar a si o processo, examinando o mérito de tudo quanto se disse e se fez

sobre o assunto. Apoiada nos artigos trinta e cinco e sessenta e oito do Código
iria reinquirir testemunhas e fazer acareações. Em seguida, ouviu a Comissão
o depoimento de duas testemunhas, (informantes) arroladas pela promotoria.
Finalmente, no dia onze de outubro de mil novecentos e setenta e cinco,
quando a Comissão estava para reinquirição de testemunhas e acareações, foi
surpreendida com um documento da Comissão Executiva do Presbitério Sul
Paraná em que considerava definitivamente inconstitucionais todas as
providencias tomadas e por tornar, e alegando “a falta de garantias
constitucionais e total desrespeito ao concílio” colocava ponto final em sua
participação até reunião da Mesa Administrativa e do Supremo Concílio. Com
isso, não mais era possível à Comissão continuar o saneamento do processo,
pois era indispensável a presença de ambas as partes. Daí porque decidiu
encerrar as diligências e proceder a um minucioso exame de todas as peças do
processo e solicitar a convocação extraordinária do Supremo Concílio para
ouvir o Relatório e parecer e efetuar o julgamento definitivo da causa 2.1 . Deve
o Concílio Maior da Igreja Presbiteriana Independente referendar a deliberação
da Mesa Administrativa. No espírito do parágrafo segundo do artigo noventa e
nove da Constituição, quando encontrar alguma irregularidade que exija sua
intervenção, pode o Concílio Superior ordenar, independente de recurso, que o
concílio inferior a reveja ou corrija, mesmo nos casos disciplinares. Pelo artigo
terceiro do Código Disciplinar, a disciplina da Igreja visa à sua edificação, à
remoção de escândalos, erros ou falhas, ao bem dos ofensores e à honra de
Cristo. Quando, porém, o processo já começa e segue tumultuado, quando se
patenteia o cerceamento de defesa e quando a própria sanção repercute
negativamente, dentro e fora de órbita eclesiástica, comprometendo a paz, a
unidade, a pureza e o progresso da Igreja, então o próprio processo passa a
constituir fato punível, nos termos do artigo sexto do Código Disciplinar. Ao
invés de edificar a Igreja e remover escândalos, erros ou faltas, induz a tudo
isso, caracterizando-se irregularidades tais a que o Sínodo Meridional, à sua
maneira, constatou a ocorrência de irregularidades, sem contudo ser capaz de
vislumbrar uma fímbria de luz com vistas a solução do caso. Então, o próprio
Sínodo se tornou tumultuado porque sentiu que havia algo de errado, mas não
encontrava amparo legal para intervir na decisão do Presbitério. Eis porque

buscou socorro junto à Mesa Administrativa para sair do impasse. À Comissão
de Assessoria Jurídica a quem foi encaminhada a solicitação em forma de
referencia entendeu que, no aspecto formal, não cabia recurso, e por isso não
examinou o aspecto substancial. E ante a insistência do Concílio intermediário,
a Mesa Administrativa, corajosamente decidiu entrar no mérito e ante aos
flagrantes irregularidade, avocar a si o processo, saneando-o, corrigindo
distorções e suprindo lacunas. Poderia a Mesa Administrativa determinar
revisão ou correção do processo, mas percebeu ela que o Sínodo Meridional
não tinha condições para fazê-lo. Mas deveria fazê-lo; a Mesa Administrativa
decidiu fazê-lo. Foi medida excepcional. Entretanto, a Mesa Administrativa
assumiu funções extraordinárias, porque era necessário, uma vez que maiores
seriam os males pela observância apenas do aspecto formal, ignorando-se o
substancial. Ninguém ficaria com a consciência tranqüila, se ignorasse a
celeuma que estava formando, a grita para que se executasse a sentença, a
grita para que fosse sustada a execução da sente, a grita para que se anulasse
o processo e se reformasse a sentença. Não ficaria bem fazer ouvidos moucos
às alegações de que a sentença fora justa, ou que fora injusta. O que
aconteceria à Primeira Igreja de Curitiba se cumprida a sentença; o que
ocorreria ao Presbitério se não cumprida? Acima de tudo, era o nome da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil que estava em causa, e o desprestígio
era inevitável, não tomasse o órgão superior decisão corajosa e ousada. Era
preciso que nosso Concílio Maior conhecesse a causa, de todos os ângulos e
em toda a sua extensão. Por isso foi convocado o Supremo Concílio e a
primeira providencia será referendar a deliberação da Mesa Administrativa.
2.2.1 – A instauração do processo – Inicialmente, é de notar-se que existiu
oposição entre o decidido pela Comissão Executiva do Presbitério Sul Paraná
em quatro de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco e a reunião
extraordinária do Concílio em oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e
cinco. Na reunião da Comissão Executiva, o “Presidente comunica que recebeu
vários documentos para serem anexados à denúncia apresentada pelo
Presbítero Paulo Eugênio Mendonça Anunciação contra o Conselho da
Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, denúncia esta que já
está sobre a Mesa desde a última reunião do Presbitério. As vinte e duas

horas, chega ao recinto o Presbítero Paulo Eugênio Mendonça Anunciação
(não se sabe se de moto próprio ou em virtude de convocação), o qual
perguntado pelo Presidente reafirma os termos da referida denúncia, inclusive
apresentando novos documentos como provas da denúncia. Foram lidos dois
dos citados documentos. À vista da gravidade dos documentos o Presidente
resolve convocar o Presbitério extraordinariamente para decidir sobre o
assunto e as conseqüências relacionadas com o mesmo”. Sem entrar na
análise do fato de ter o Presidente decidido convocar o Presbitério
extraordinariamente, é

de salientar-se que houve um denunciante, o

Presbítero Paulo Eugênio Mendonça Anunciação, e um denunciado, o
Conselho

da

Primeira

Igreja

Presbiteriana

Independente

de

Curitiba.

Entretanto, na reunião de oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco,
sem nenhuma explicação de sua finalidade, passa-se à leitura dos
documentos. Nomeada uma Comissão, esta apresenta parecer que é
aprovada, nos seguintes termos: 1 – Quanto ao Conselho da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de Curitiba, resolve-se solicitar que tome mais
cuidado para que tais fatos não venham a se repetir; 2 – Quanto ao Reverendo
José Ferreira Filho, o Presbitério resolve instaurar o competente processo
contra o acusado, baseado no artigo quarenta e cinco, resolve-se que o
processo seja ordinário. O Presidente lê Gálatas capítulo seis, versículos
primeiro e escolhe-se o Reverendo Josué Soares da Silva para ser o promotor.
Onde a oposição? É que a Comissão Executiva aceitou as denúncias contra o
Conselho, mas o Presbítero indicia o Reverendo José Ferreira Filho. Mas
existem outras irregularidades insanáveis na própria indiciação. Não se
observou o disposto no artigo trinta e dois do Código Disciplinar pois o
denunciante não foi advertido de que não provada a denúncia estaria ele
sujeito a processo por difamação. Não foi observado o disposto no artigo onze,
pois não se envidaram esforços para corrigir as faltas por meio suasórios,
procurando se evitar o processo. Por outro lado, o Presbitério decidiu que o
processo seria ordinário, antes que houvesse contestação sendo que o artigo
quarenta e quatro do Código Disciplinar dispõe que o processo será ordinário
quando houver contestação. Primeira Conclusão – O Presbitério estava
decidido a instaurar o processo, e o fez, não para ver se as acusações eram

procedentes, mas para confirmar o convencimento que havia firmado de que o
réu era culpado, contrariando o jargão jurídico de que todo acusado é inocente
até que se prove sua culpa. 2.2.2.1. O seguimento – Logo na segunda sessão
do Julgamento o acusado ingressa com argüição de suspeição que foi rejeitada
de pronto pele Presidente, sem que tivesse competência para fazê-lo. O juízo
da causa não era singular, mas colegiado e só o plenário poderia, por isso,
decidir pela rejeição do que foi argüido. A competência do Presidente limita-se
apenas à direção dos trabalhos, não lhe cabendo entrar no mérito. O poder
decisório do Presidente tem se estar expresso na lei. Mas Mesmo que a
rejeição tivesse sido decidida pelo plenário, não elidiria o fato de cerceamento
da defesa. Em nenhum tribunal do mundo haverá justiça, se não for
assegurada ampla defesa, e se o acusado não tiver a certeza de que os juízes
julgarão com isenção de ânimo – Mesmo que as alegações da suspeição
fossem improcedentes, nada mais tiraria a impressão de que o tribunal estava
possuído de “animus condenandi”. Naquele momento, o Presbitério perdeu a
autoridade para julgar com imparcialidade. 2.2.2.2. - Por outro lado, houve no
inicio ligeiro equívoco a respeito da significação da palavra defesa. Quando o
artigo trinta e oito do Código Disciplinar diz que o acusado tem de ser citado
para defender-se, não quer dizer que em dia, hora e local previamente
designados deve o réu comparecer com as razões de defesa já elaboradas e
prontas para ser apresentadas no tribunal. O simples comparecimento, a
negativa das imputações, a objeção às acusações, a inquirição das
testemunhas de acusação, tudo faz parte da defesa. Mas o réu pediu prazo
para

oferecer

estranhamente,

defesa
o

preliminar

Concílio

e

começou

o

Presbitério
a

inquirição

concedeu.
das

Todavia,

testemunhas,

prejudicando assim a defesa, pois os jurados , a essa altura, estariam firmando
sua convicção. De novo, se caracteriza o cerceamento de defesa – 2.2.2.3.Ainda mais – A inquirição das testemunhas foi tumultuaria. Lendo os
depoimentos, percebe-se que a inquirição foi totalmente dirigida. Isto porque os
depoentes só respondiam às perguntas da acusação. É impressionante a
ocorrência reiterada desta frase: “recuso-me a responder”, Daí por que é lícito
deduzir que as respostas anulariam o que foi dito antes, o que tiraria toda força
da acusação. O jurista afeito a procedimentos judiciais, acostumado a tomada

de depoimentos, percebe de imediato que a inquirição foi dirigida, antes
mesmo que a defesa alegue que houve quem assessorasse a Promotoria,
indicando a ordem de entrada, relacionando perguntas , concentrando as
testemunhas em sala contígua ao Santuário, onde eram instruídas. É ainda
ponderável a alegação de que muitas testemunhas usaram linguagem alheia
ao seu contesto cultural. Se as testemunhas foram instruídas a negar resposta
a certa perguntas, também isso caracteriza cerceamento de defesa. 2.2.2.4 – A
alegada deserção também tumultuou o julgamento. Se o Código Disciplinar
prevê no artigo sessenta argüição de testemunha sem a presença do acusado,
não autoriza o julgamento sem essa presença. O artigo quarenta e cinco
estabelece o curso do processo: a) interrogatório do acusado; b) inquirição de
testemunhas; c) realização de diligências várias; d) alegações finais; e)
julgamento e prolação da sentença. Ora, no processo estão as alegações finais
da Promotoria, consubstanciadas no libelo acusatório, mas o Presbitério
procedeu ao julgamento sem ouvir as alegações finais do acusado. Era
essencial que se lhe desse outra oportunidade, adiando-se o julgamento.
Afinal, fazia oito dias que as provas foram iniciadas, havendo ainda um prazo
de cinqüenta e dois dias para a conclusão, consoante dispõe o parágrafo único
do artigo quarenta e cinco da lei de Disciplina. Assim, a ausência das razões
finais da defesa torna irregular o julgamento. Não existe julgamento à revelia
em processo ordinário. O não comparecimento do acusado tornava obrigatória
a observância do disposto nos artigos quarenta e quarenta e um da Lei
Disciplinar, isto é, a feitura de nova citação, dando ciência de que a recusa
impostaria em disciplina por contumácia autorizava de plano a suspensão do
ofício, devendo-se fazer terceira citação para, só então, na hipótese de revelia,
dispor e suspender ou excluir da Igreja. Somente a observância dessas normas
retiraria do condenado o direito de apelar, por que então o processo seria
sumária. 2.2.2.5. - Mas a própria sentença merece reparos, na forma e na
essência. Para começar, é estranhável que a mesma pessoa tenha sido o autor
do libelo acusatório, o subscritor da Ata e o redator da sentença. O artigo dez
dispõe que as sanções serão efetivas formalmente pelos concílios por meio de
sentenças ; mas o Presbitério o fez por meio de resolução. Houve também
equivoco no embasamento legal a sentença, pois o artigo quarenta e nove da

Constituição apenas prevê as hipóteses pelas quais se extingue o ofício
pastoral, mais a pena de deposição está disciplinada no artigo dezessete do
Código. O artigo dezenove do Código Disciplinar determinar que as sanções
devem ser proporcionais á falta, podendo a uma sanção menor seguir-se outra
maior,se não produzir o efeito colimado; o artigo dezesseis, que a exclusão é
aplicável quando o culpado comete falta gravíssima e não demonstra
arrependimento; e o artigo oitavo adverte que nenhum concílio pode considerar
punível fato que não se prove contrario ao espírito da Escrituras, segundo
interpretação dos Símbolos e Constituição adotados pela Igreja. O Presbitério
não provou, mas apenas considerou. Nossa antiga Constituição e Ordem
condicionava a aplicação da pena de exclusão ao fato de inexistir esperança de
recuperação. Assim, depor do ministério seria de esperar-se mas excluir da
comunhão foi fazer tabula rasa de um ministério que, com todas as falhas, não
deixa de apresentar frutos. Só se exclui da comunhão aquele que se volta para
o mundo, abandonando o apostolado. Segunda Conclusão – Na ânsia de
condenar, o Presbitério postergou formas essenciais, cerceou a defesa na
aplicação da pena, pelo que a sentença não pode considerar-se perfeita e
acabada. 2.3.1 – A comissão Disciplinar – Há um brocardo jurídico segundo o
qual o juiz diz à parte: “Dê-me os fatos e eu lhe darei o direito aplicável”.
Destarte, não importa a linguagem de quem apela à justiça, mas a presunção
da existência de um direito ofendido impõe ao juiz a obrigação de aplicar o
corretivo. Rejeitada a argüição de suspeição e impressionado com a maneira
como se conduzia a inquirição das testemunhas, sentiu-se o acusado
desprovido de garantias para prosseguir em sua defesa, pelo que decidiu
buscar apoio junto ao Sínodo, imaginando que seria o meio hábil para mudar o
curso do processo. A Mesa do Sínodo sustou o processo e convocou reunião
extraordinária. O Presbitério decidiu não acatar a resolução e convocou na
manhã do dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco o
acusado para a sessão que se efetivaria às treze horas. Este, sendo já
salvador da resolução da Mesa do Sínodo, não compareceu mas enviou carta
explicando que aguardaria o desfecho no Concílio Superior. “Continuo
desejoso de ser julgado, mas dentro das Normas Legais da nossa
Denominação”. Esse desejo tem de ser atendido; se for culpado, receberá a

sanção; mas com a devida aplicação da justiça. O Sínodo Meridional sentiu-se
incapaz de decidir e referiu a matéria ao Presidente do Supremo Concílio; este
quis ouvir a Comissão da Assessoria Jurídica, a qual entendeu não ser caso de
referência, mas não examinou o mérito. Por insistência do Presidente do
Concílio intermediário, o assunto chegou ao plenário da Mesa Administrativa,
que decidiu avocar a si a orientação e encaminhamento do processo e nomeou
Comissão Disciplinar. O processo foi reiniciado no ponto onde terminou a
participação do acusado, cuidando-se de assegurar a ambas as partes a mais
ampla liberdade de ação. A Comissão recebeu do Presbitério a reiteração dos
termos acusatórios e, do

acusado a defesa. O objetivo era proceder a

diligência várias para poder firmar convicção. As duas testemunhas ouvidas –
Carlos Ferreira e Carlos René Egg – opuseram restrições, mas não
confirmaram a acusação de ordem moral. Conclusão Final - Depois de ouvir o
que se contém neste parecer que consubstancia o pensamento da Comissão
Disciplinar, deve o Supremo Concilio ouvir as alegações finais das partes e,
então, permitir que o colegiado especial se reúna em apartado para preparar
os termos em que esta Assembléia Geral deve proceder ao julgamento final da
causa. “Após a leitura do documento atrás transcrito, o Plenário aprova
proposta referendando a decisão da Mesa Administrativa, tomada na reunião
de nove de agosto de mil novecentos e setenta e cinco quando avocou para si
o processo, nomeando Comissão Disciplinar. Os trabalhos são suspensos às
doze horas e vinte minutos e reabertos às catorze horas e trinta e cinco
minutos. A presidência concede a palavra, por uma hora, ao Reverendo Josué
Soares da Silva, promotor designado pelo Presbitério do Sul do Paraná, no
processo movido contra o Reverendo José Ferreira Filho. Registra-se a
presença do Reverendo Jair Ribeiro de Mello, representante do Presbitério do
Ipiranga, Sínodo São Paulo. Durante cinqüenta minutos o promotor Reverendo
Josué Soares da Silva produziu a acusação. Restando dez minutos do tempo
concedido ao promotor, foi solicitado que o mesmo usasse esse tempo
enumerando as acusações que são imputadas ao Reverendo José Ferreira
Filho. É dada a seguir a palavra ao Reverendo José Ferreira Filho que faz a
sua defesa, falando durante cinqüenta e três minutos. Os sete minutos
restantes foram concedido ao advogado da defesa, Presbítero Doutor Daniel

Egg. O Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga considera-se suspeito
para continuar participando do Concílio, no presente processo, visto seu
progenitor, Reverendo Antonio Corrêa Rangel de Alvarenga ter sido arrolado
como testemunha de acusação contra o Reverendo José Ferreira Filho.
Assume em seu lugar o suplente Reverendo Jonas Gonçalves. Às dezesseis
horas e cinqüenta e cinco minutos os trabalhos são suspensos para o café.
Reabertos os trabalhos, às dezessete horas e quinze minutos, é dada a palavra
à promotoria para a réplica, falando o Reverendo Josué Soares da Silva
durante vinte minutos. Concede-se a palavra a seguir ao acusado Reverendo
José Ferreira Filho que durante dezesseis minutos apresenta a tréplica. Os
quatro minutos restantes do tempo concedido foram usados pelo advogado da
defesa Presbítero Doutor Daniel Egg. O Concílio aprova proposta no sentido de
se conceder a palavra ao Reverendo Tércio Moraes Pereira, pastor designado
pela Mesa Administrativa para responder pelo pastorado da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de Curitiba, o qual apresentou relatório do seu
trabalho, dando suas impressões a respeito da situação daquela Igreja e dos
problemas resultantes da crise que motivou o processo em discussão e
julgamento. Diante das informações apresentadas pelo pastor interventor
Reverendo Tércio Moraes Pereira, o Concílio concede a palavra ao Reverendo
José Ferreira Filho, por dezoito minutos. Os trabalhos são suspensos, às
dezoito horas e cinqüenta minutos. Reabertos os trabalhos às vinte e três
horas, é feita a verificação de “quorum”, constatando-se a presença de
cinqüenta e três ministros e vinte presbíteros. É dada a palavra ao Reverendo
Doutor Isaar Carlos de Camargo, relator da Comissão Disciplinar, que
apresentou os termos da decisão que o Supremo Concílio vai votar, conforme
segue: Considerando que o Supremo Concílio é o órgão soberano de decisão
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e o caráter excepcional da
presente conjuntura; Considerando os elementos que constam dos autos, a
partir da indiciação, dos depoimentos e das provas juntadas, bem como das
alegações das partes em plenário; Considerando mais a repercussão e as
conseqüências já advindas e que poderão advir deste julgamento dentro e fora
da Igreja, o Supremo Concílio decide: 1 – Aplicar ao Reverendo José Ferreira
Filho, a pena de advertência, em virtude de ter-se conduzido imprudentemente

no seu pastorado, o que provocou a presente crise; 2 – Dissolver as relações
pastorais do referido Ministro com a Primeira Igreja Presbiteriana Independente
de Curitiba, em virtude de não existir clima para a sua permanência sem
comprometer a pacificação da Igreja; 3 – Colocar o mesmo Ministro em
disponibilidade ativo por um ano; 4 – Transferir o Reverendo José Ferreira
Filho para o Presbitério de Maringá; 5 – Transferir a Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de Curitiba para o Presbitério de Londrina; 6 –
Aplicar ao Presbitério Sul Paraná a pena de advertência por ter procedido com
evidente espírito de injustiça desrespeitando disposições processuais de
importância relevante e aplicada sanção manifestamente desproporcional à
falta (artigo nono, letra “b” do Código Disciplinar); 7 – Delegar à Mesa do
Supremo Concílio a atribuição de assumir o Pastorado da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de Curitiba até o comissionamento de um Pastor
residente – A presidência a seguir mandou distribuir as cédulas para votação
secreta da decisão acima transcrita, que é aprovada com trinta e oito votos
favoráveis e catorze contrários. O senhor Presidente, após o resultado exorta o
Concílio a ora pelas pessoas mencionadas na resolução que acaba de ser
tomada e que tudo seja feito para honra e glória do Senhor Jesus. A Mesa do
Supremo Concílio, por seu presidente, Reverendo Doutor José Coelho Ferraz
ou por quem ele constituído seu procurado, fica investida de todos os poderes
para medidas administrativas ou judiciais que se façam necessária na Primeira
Igreja Presbiteriana Independente de Curitiba, bem como movimentar contas
bancárias, constituir tesoureiro, representar a Igreja onde for exigido, tudo isto
até a normalização das atividades da referida Igreja com a constituição de seu
novo Conselho. É cantada a primeira estrofe do hino de número duzentos e
cinqüenta e cinco dos “Salmos e Hinos”, orando o Presidente Reverendo
Doutor José Coelho Ferraz que impetra a Benção Apostólica, encerrando-se a
presente reunião, às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos. Para
constar lavrei e assino esta ata. Presbítero Doutor Hélio Teixeira Callado,
Primeiro Secretário. Eu secretário Executivo mandei transcrever, conferi e
assino. Dimas Barbosa Lima. Aprovado até esta data Mesa Administrativa em
sua reunião de 09-12-1978, sem observação. José Coelho Ferraz.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Instalação

Às vinte horas e cincoenta minutos do dia quinze de fevereiro de mil
novecentos e setenta e oito, no Templo da Quinta Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sita à Rua Reverendo João Euclides Pereira,
número cento e cincoenta e cinco, em Osasco, Estado de São Paulo, sob a
Presidência do Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, reuniu-se o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. À verificação de
“quorum” responderam à chamada os seguintes representantes: Sínodo
Central: Presbitério de Araçatuba: Reverendos Acyr Pereira e Lauresto
Rufino e Presbíteros Oséias Francisco Pereira e Manassés Suprino Francisco;
Presbitério de Assis: Reverendos Lutero Cintra Damião e Josias Martins de
Almeida e Presbíteros Aristeu Carlos Vicentino e Paulino Isidoro; Presbitério
de Bauru: Reverendo Cylas Rissardi e Jonas Nogueira e Presbíteros Kioshei
Komono e Silas de Almeida; Presbitério de Botucatu: Reverendos Mauro
Fernandes Pacheco e Aldo Antonio Gonçalves e Presbíteros Alfredo Marques
do Valle e Áureo Rodrigues Pinheiro; Sínodo Meridional: Presbitério de
Londrina: Reverendos João Batista Ribeiro Neto e Leonardo Mendes e
Presbíteros Aristóteles Ribeiro de Castro e Silas Luiz; Presbitério de Maringá:
Reverendo Ademar Rogato e Othoniel Gonçalves e Presbítero Caleb Vieira;
Presbitério Oeste do Paraná: Reverendo Ezequias Pires de Camargo e
Presbíteros Wanderlei Bergamaski e Antonio Figueira; Presbitério de Santa
Catarina: Reverendos Alceu Roberto Braga e Joaquim Ferreira Bueno e
Presbíteros Daniel Silveira I e Daniel Silveira II; Presbitério Sul do Paraná:
Reverendo Josué Soares da Silva e Elizeu Vieira Gonçalves e Presbíteros Levi
Martins de Souza e Oreste Romeu Gabardo; Sínodo Ocidental: Presbitério
Araraquarense: Reverendo Ruy Anacleto e Josué de Campos e Presbíteros
Sebastião Rodrigues e Roberto de Oliveira; Presbitério Brasil Central:
Reverendo Doutor Silas Silveira e Ryoshi Tizuka e Presbítero Elísio Lobo
Guimarães; Presbitério do Oeste: Reverendos Doutores Laudelino de Abreu
Alvarenga e José Coelho Ferraz e Presbíteros Doutor Paulo Pereira Nogueira e

Esmeraldo Figueira Filho; Presbitério Sul de Minas: Reverendo Clovis
Luciano Ribeiro; Sínodo Oriental: Presbitério Bandeirante: Reverendo
Leontino Faria dos Santos e José Alexandre Fogaça e Presbítero Doutor
Theodoro Tanganelli e Josué Pacheco de Lima; Presbitério Paulistano:
Reverendos Ezequias dos Santos. Tércio Moraes Pereira e Mário Ademar Fava
e Presbíteros Clécio Portella da Rocha, Nércio Bernal e Doutor Altemiro Gomes
de Brito; Presbitério do Rio de Janeiro: Reverendos Pedro Damião e João
Rodrigues: Sínodo São Paulo: Presbitério do Ipiranga: Reverendos Doutor
Silas Ferreira da Silva e Jair Ribeiro de Mello e Presbítero Waldir Alves de
Souza e Edilson Nogueira Castelo Branco; Presbitério de Leste: Reverendo
Geraldo Aparecido Sorano e Presbítero Doutor Rubens Cardoso Figueira de
Mello; Presbitério de São Paulo: Reverendos Abival Pires da Silveira, Doutor
Isaar Carlos de Camargo, Doutor Rubens Cintra Damião e Presbíteros Doutor
Célio de Mello Almada, Moacir Benvindo de Carvalho e Ginis Garcia; Sínodo
Sul de São Paulo: Presbitério de Osasco: Reverendos Dimas Barbosa Lima,
Joaquim Walter Guise e Presbíteros Enéias Rosa do Vale e Roldão Manoel
Alves; Presbitério de Sorocaba: Reverendo Paulo de Góes, Simão ladeira e
Presbíteros Hélio Teixeira Callado e Eládio Pereira dos Reis; Presbitério De
Itapetininga: Presbítero Hilles Vieira Mendes; Sínodo Setentrional: Presbitério
Nordeste: Reverendo José Fernandes Machado e José Xavier de Freitas;
Presbitério do Norte: Reverendos Adiel Tito de Figueira e Francisco José
Cruz de Moraes; Presbitério Pernambuco – Bahia: Reverendo Jonan
Joaquim da Cruz. Havendo “quorum”, constatando-se a presença de quarenta
e seis ministros e trinta cinco presbíteros e estando representados todos os
Sínodos, o Presidente declarou aberta a Oitava Reunião Ordinária do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Passou-se ao Culto
público que constou do seguinte programa: “Prelúdio pelo órgão, cântico coral,
leitura responsiva, oração silenciosa, hino número oitenta e dois do Hinário
Evangélico, responso coral, oração pastoral, leitura bíblica do Salmo cento e
cincoenta, cântico coral, leitura bíblica pelo pregador em Oséias capítulo dez,
versículo doze, Hino número cento e quarenta do Hinário Evangélico, Sermão
oficial pelo Presidente Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, cântico coral,
Hino Oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, benção, apostólica

pelo pregador e amém coral”. Feita nova verificação de “quorum”, responderam
à chamada os mesmos membros do início da sessão, mais o Presbítero
Wanderlei Bergamaski do Presbitério Oeste do Paraná, o Reverendo Doutor
José Guimarães do Presbitério de Leste, e os representantes do Presbitério
de Votorantin que é arrolado e toma assento no Concílio: Reverendos Aggeu
Mariano da Silva e José Ausberto Bressane e Presbíteros Oswaldo Pelegrini
Fantasia e Josué Gerson de Almeida. Constatando-se a presença de quarenta
e nove ministros e trinta e nove presbíteros passou-se à Eleição Da Nova
Mesa. Após palavras de orientação do senhor Presidente procedeu-se o
primeiro escrutínio, para eleição do Presidente, sendo os mais votados os
Reverendos Doutor José Antonio Coelho Ferraz com trinta e cinco votos,
Lutero Cintra Damião com vinte e sete votos, Ruy Anacleto com vinte e um
votos e outros menos votados. Ninguém atingindo o quociente necessário
procedeu-se o segundo escrutínio, tendo o Reverendo Doutor José Coelho
Ferraz recebido quarenta e quatro votos, o Reverendo Lutero Cintra Damião,
Vinte e seis votos e o Reverendo Ruy Anacleto dezoito votos. Não Havendo
ainda atingido o quociente para a eleição procedeu-se ao terceiro escrutínio,
atingindo o Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, cincoenta e seis votos,
sendo eleito, seguido do Reverendo Lutero Cintra Damião com vinte votos e o
Reverendo Ruy Anacleto com doze votos. Em seguida procedeu-se ao primeiro
escrutínio para eleição do Vice-presidente, recebendo o Reverendo Lutero
Cintra Damião trinta votos e o Reverendo Ruy Anacleto vinte e oito votos,
seguidos de outros menos votados. Não se atingindo o quociente necessário
procedeu-se ao segundo escrutínio, sendo eleito o Reverendo Lutero Cintra
Damião com quarenta e quatro votos, seguido do Reverendo Ruy Anacleto
com trinta e oito votos e outros menos votados. Realizou-se a seguir o
escrutínio para a escolha do Primeiro Secretário, sendo eleito o Presbítero
Hélio Teixeira Callado, com quarenta e quatro votos, seguindo dos Reverendos
Abival Pires da Silveira e Mário Ademar Fava que alcançaram quinze votos,
havendo outros menos votados. Processou-se em seqüência o escrutínio para
eleição do Segundo Secretário, sendo eleito o Reverendo Mário Ademar Fava
com cincoenta votos, seguido do Reverendo Abival Pires da Silveira com vinte
e um votos e outros menos votados. Em nome da Mesa eleita e empossada

fala o Presidente Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, agradecendo a
confiança dos membros do Concílio. Decide-se em seguida que o Concílio
realize os seus trabalhos nos seguintes horários: das oito às doze horas e das
catorze às dezoito horas, ficando reservado a primeira meia hora para os
exercícios devocionais. O Concílio nomeia em seguida a Comissão de
Exercícios

Devocionais

que

ficou

constituída

dos

seguintes

irmãos:

Reverendos Joaquim Walter Guise, (Relator) e Dimas Barbosa Lima e
Presbítero Enéias Rosa do Valle e Roldão Manoel Alves. É indicado pela
Comissão para dirigir os exercícios devocionais da próxima Sessão, dia
dezesseis, o Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga. Nada mais
havendo a tratar, às vinte e três horas e cincoenta e cinco minutos com oração
e benção apostólica pelo Presidente, é encerrada a presente sessão. Para
constar, eu, Primeiro Secretário, lavrei e assino a presente ata, que depois de
lida aprovada pelo plenário. Osasco, 15 de fevereiro de 1978. a) Hélio Teixeira
Callado. Eu Secretário Executivo mandei transcrever, conferir e assino. Dimas
Barbosa Lima.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
Às oito horas e cincoenta minutos do dia dezesseis de fevereiro de mil
novecentos e setenta e oito, no Templo da Quinta Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à Rua Reverendo João Euclides Pereira,
número cento e cincoenta e cinco, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo,
após os Exercícios Devocionais dirigidos pelo Reverendo Doutor Laudelino de
Abreu Alvarenga, sob a Presidência do Reverendo Doutor José Coelho Ferraz,
reuni-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
em sua Segunda Sessão da Oitava Reunião Ordinária. À verificação de
“quorum” responderam a chamada os seguintes membros da Mesa: Reverendo
Doutor José Coelho Ferraz, Presidente, Reverendo Luthero Cintra Damião,
Vice-Presidente, Presbítero Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário e
Reverendo Mário Ademar Fava, Segundo Secretário, e os membros da sessão
anterior, conforme rol de chamada, mais o Reverendo Waldemar Soares
Barbosa, suplente do Presbitério Paulistano e o Presbítero Zilton Bicudo,
representante do Presbitério São Paulo, constatando-se a presença de oitenta
e quatro delegados. O senhor presidente deu oportunidade para que houvesse
justificação de ausência à Sessão de abertura, fazendo justificação os
Reverendos Abílio de Oliveira Junqueira e Bernardino Pistille Filho, que são
aceitas pelo Concílio. Foi em seguida lida e aprovada a ata da sessão de
abertura do Supremo Concílio. É dada oportunidade para apresentação dos
Relatórios dos Secretários Permanentes dos Sínodos, incluindo novos
Ministros e igrejas; ministros que foram jubilados, ministros que faleceram;
modificações nos campos e Mapas Estatísticos. Foram encaminhados à Mesa,
os livros de atas, para serem examinados, dos Sínodos: Central, Oriental,
Meridional, Ocidental, São Paulo Setentrional e Sul de São Paulo. Os Sínodos
Meridional e São Paulo e Setentrional não encaminharam os Mapas
Estatísticos, alegando, através dos seus representantes, Reverendo Ademar
Rogato, Cyro Machado e Jonan Joaquim da Cruz, que os Presbitérios não
mandaram referidas estatísticas. É aprovada proposta no sentido de o Concílio

apresentar ao plenário os novos ministros para serem conhecidos. Foram
também apresentados para serem examinados, os livros de atas do Supremo
Concílio

e

da

Mesa

Administrativa.

Sendo

dada

oportunidade,

são

encaminhados à Mesa, para serem analisados pelas Comissões que serão
nomeadas pelo Concílio, diversos relatórios, documentos, propostas e
consultas. O senhor Presidente, às dez horas e trinta minutos suspende os
trabalhos a fim de serem constituídas as Comissões Técnicas do Concílio. Os
trabalhos são reabertos às catorze horas e trinta minutos. São nomeadas
diversas Comissões: Comissão para exame das atas do Sínodo Central:
Reverendo Ezequias Pires de Camargo, (relator), Reverendo Ademar Rogato e
Presbíteros Daniel Silveira, Wanderley Bergamaski e Daniel Silveira; Comissão
para exame das atas do Sínodo Meridional: Reverendo Alceu Roberto Braga,
(relator), Reverendo Aldo Antonio Gonçalves e Presbítero Aureo Rodrigues
Pinheiro; Comissão para exame das atas do Sínodo Ocidental: Reverendo
Pedro Damião, (relator), Reverendo José Xavier de Freitas e Presbítero
Hamilton Rodrigues; Comissão para exame das atas do Sínodos São Paulo:
Reverendo João Rodrigues, (relator), Reverendo Abílio de Oliveira Junqueira e
Presbítero Roldão Manoel Alves e Hiles Vieira Mendes; Comissão para exame
das atas do Sínodo Setentrional: Reverendo Aggeu Mariano da Silva, (relator),
Reverendo Bernardino Pistille Filho e Presbíteros Eládio Pereira dos Reis,
Comissão para exame das atas do Sínodo Sul de São Paulo: Reverendo Jonan
Joaquim da Cruz, (relator), Reverendos Geraldo Apparecido Sorano, Joaquim
Ferreira Bueno e Presbítero Edilson Nogueira Castelo Branco; Comissão
exame das atas do Supremo Concílio: Reverendo Jonan Joaquim da Cruz,
(relator), Presbítero Doutor Paulo Pereira Nogueira e Esmeraldo Figueira Filho;
Comissão para exame das atas da Mesa Administrativa: Reverendo Elizeu
Vieira Gonçalves, (relator), Reverendo Josué Soares da Silva, Paulo de Góes e
Presbítero Valdir Alves de Souza; Comissão para exame das atas do Sínodo
Oriental e exame do relatório da Comissão de História , Arquivo e Museu:
Reverendo Otoniel Gonçalves. (relator), Reverendos Doutor José Guimarães,
Josué de Campos e Presbítero Josué Gerson de Almeida; Comissão de
Estatística e Estado Espiritual da Igrejas: Reverendo Assir Pereira, (relator), e
Presbítero Sebastião Rodrigues de Assis e Paulino Isidoro; Comissão de

Indicações: Reverendo Cylas dos Santos e Presbítero Kioshey Komono;
Comissão para exame do Relatório Administrativo de “O Estandarte”:
Reverendo Leontino Faria dos Santos (relator), Reverendos Ruy Anacleto e
Mauro Fernandes Pacheco; Comissão para Exame do Relatório Social e
Financeiro de Betel – Lar da Igreja: Reverendo Jonas Nogueira (relator),
Reverendo Joaquim Walter Guisse e Presbítero Alfredo Marques do Valle;
Comissão Jurídica: Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo (relator), e
Presbíteros Doutores Rubens Cardoso Figueira de Mello e Célio de Mello
Almada e Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião; Comissão de Papéis e
Consultas: Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga (relator),
Reverendos Josias Martins de Almeida, Abival Pires da Silveira, e Presbítero
Zilton Bicudo; Comissão de Finanças: Reverendo Jair Ribeiro de Melo (relator),
Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho e Oswaldo Pelegrini Fantasia;
Comissão para Exame do Relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira:
Reverendo Doutor Silas Ferreira da Silva (relator), Reverendo Doutor Silas
Silveira, Reverendo Semião Ladeira; Comissão de Relações Públicas:
Reverendo Dimas Barbosa Lima (relator), Reverendo Cylas Rissardi e
Presbítero Enéas Rosa do Valle; Comissão para Exame do Relatório da Junta
de Missões: Reverendo Tércio Moraes Pereira (relator), Reverendo Doutor
José Guimarães e Presbíteros Gideão Machado e Aristeu Carlos Vicentini;
Comissão de Atividades Leigas: Reverendo Otoniel Gonçalves (relator),
Reverendo Francisco José Cruz de Moraes e Presbíteros Orestes Romeu
Gabardo e Levi Martins de Souza. A Comissão de Exercícios Devocionais
propõe e

o plenário resolve que por ocasião do Culto da noite pregue o

Reverendo Luthero Cintra Damião, sendo dirigente da reunião devocional de
amanhã, dia dezessete do corrente, o Reverendo Joaquim Ferreira Bueno e
pregador por ocasião do Culto da noite o Reverendo José Fernandes Machado.
Os trabalhos são suspensos às quinze horas e trinta

minutos para

funcionamento das Comissões, até a chamada do Presidente. São reabertos
os trabalhos após o Culto da noite, às vinte e uma horas e quarenta e cinco
minutos. É dada a palavra ao Relator da Comissão de Papéis e Consultas,
Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga. Quanto ao documento
oriundo do Sínodo Sul de São Paulo, que, faz ao Concílio a seguinte consulta:

“É permitido receber por pública profissão de fé pessoas convertidas mas não
casadas civilmente por impedimento legal? Entende

o Sínodo que esse

Concílio deveria legislar sobre o assunto em questão, visto que inúmeros são
os casos surgidos em nossa igreja”. A comissão apresentou o seguinte parecer
que foi aprovado pelo Concílio: “A Comissão é de parecer que o assunto seja
encaminhado à Comissão de Assuntos Jurídicos que está tratando da matéria
correlata”. O Presbitério de Osasco em moção encaminhada ao Concílio
considera que: “1) Tem havido diferenças de tratamento nos vários concílios
inferiores quanto ao problema do Pentecostalismo”; 2) que “Os obreiros se
sentem em dúvida quanto ao problema do Ecumenismo, pois são
freqüentemente convidados a participar de festas cívicas, solenidades, etc. , as
quais também estão presentes membros do clero da Igreja Católica” e propõe
que seja regulamentada claramente a forma de tratamento por parte dos
Sínodos, Presbitérios e Conselhos, de tais problemas”. A Comissão propõe o
seguinte parecer quanto ao assunto: “A Comissão é de parecer que o Supremo
Concílio tome as providencias requeridas pela moção no sentido de
regulamentar de uma maneira clara o procedimento da Igreja quanto ao
Pentecostalismo e Ecumenismo. Nesse sentido sugerimos que seja nomeada
uma Comissão Especial para estudar detalhadamente todos os aspectos da
questão”. Referido parecer é duplamente debatido pelo plenário, sendo
aprovado pelo Concílio. O representante do Presbitério de Londrina encaminha
ao Concílio a seguinte consulta: “Pode um Conselho dar posse a um Presbítero
que tenha seu pensamento radicado contra o dízimo? e , mesmo até não
contribuindo para o sustendo da sua própria Igreja, está ou não ferindo os
trabalhos de ordem financeira de sua Igreja, e qual sua atitude para angariar
fundo de sustento e se apresentar perante a Igreja para falar sobre dinheiro?” A
comissão apresenta o seguinte parecer que foi aprovado pelo Concílio: “ A
Comissão é de parecer: a) De um lado não há em nossa Igreja obrigatoriedade
de dízimos e, por tanto não pode ser usado como elemento de coerção; b)
mas, por outro lado, conforme o caso previsto na consulta um elemento que
não assume responsabilidade de manutenção e sustento da Igreja, não esta
qualificado para função de liderança”. Foi nomeada a seguinte Comissão para
estudar

detalhadamente

a

questão

referente

ao

Pentecostalismo

e

Ecumenismo, regulamentando de uma maneira clara o procedimento da Igreja:
Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo (relator), Reverendo Mário Ademar
Fava, Reverendo Doutor Silas Ferreira da Silva e Reverendo Abival Pires da
Silveira. Às vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos, propõe-se o
encerramento da presente Sessão, o que é aprovado, tendo orado o senhor
Presidente. Para constar, eu, Primeiro Secretário, lavrei e assino a presente ata
que depois de lida aprovada pelo plenário. Osasco, 16 de fevereiro de 1978. a)
Hélio Teixeira Callado. Eu, Secretário Executivo mandei transcrever, conferi e
assino. Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão

Às oito horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de fevereiro de mil
novecentos e setenta e oito, no Templo da Quinta Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à Rua Reverendo João Euclides Pereira,
número cento e cincoenta e cinco, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo,
após os Exercícios Devocionais dirigidos pelo Reverendo Joaquim Ferreira
Bueno, sob a presidência do Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, reuniu-se
o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua
terceira sessão da oitava reunião ordinária. À verificação de “quorum”
responderam a chamada os seguinte membros da Mesa: Reverendo Doutor
José Coelho Ferraz, Presidente, Reverendo Luthero Cintra Damião, Vice
Presidente, Presbítero Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário, Reverendo
Mário Ademar Fava, Segundo Secretário, e os membros da Sessão anterior,
conforme o rol de chamada, mais o Presbítero Antenor Figueira que assume
como delegado do Presbitério Oeste do Paraná, Reverendo Uriel Silveira,
suplente, que assume em lugar do Reverendo Aggeu mariano da Silva e
Presbítero José Ramos que assume em lugar do Presbítero Josué Gerson de
Almeida, que também se retirou, constatando-se a presença de oitenta e seis
delegados. Não houve justificativa de ausências à sessão anterior. Passou-se
em seguida à leitura da ata da Segunda sessão, que foi aprovada pelo
plenário. É concedida licença para retirar-se, ao Presbítero Nércio Bernal, pois
recebera telefonema comunicando o falecimento de sua sogra. O Concílio,
através do Reverendo Jair Ribeiro de Mello, ora pela família enlutada. São
encaminhados à Mesa diversos documentos, que são despachados pelo
senhor Presidente, às Comissões competentes para parecer. Concedeu-se a
palavra ao Presbítero José Rodrigues da Costa Júnior, Relator da Comissão de
História, arquivo e Museu, que falou sobre o centenário de nascimento do
Reverendo Alfredo Borges Teixeira, que receberá homenagem póstuma na
Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo no próximo dia vinte e
seis do corrente, no culto da manhã. Fato semelhante ocorrerá na cidade de

Porto Feliz, quando a Igreja Presbiteriana Independente local prestará
homenagem à memória do Reverendo Otoniel de Campos Moto, no dia
dezesseis de Abri do corrente ano. Foi apresentado ao Concílio o Reverendo
Doutor Seth Ferraz, que no seu longo ministério ocupou o cargo de Presidente
do último Grande Sínodo e da Primeira Reunião do Supremo Concílio. Usaram
da palavra homenageando o Reverendo Doutor Seth Ferraz os Reverendos
Luthero Cintra Damião e Ruy Anacleto. Foi homenageado também pelo
Concílio o Reverendo Lauresto Rufino, um do pioneiros da expansão do
trabalho Presbiteriano Independente no interior paulista, principalmente na
zona noroeste do Estado de São Paulo. Falou em nome do Concílio o
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Os homenageados usaram da
palavra expressando ao Concílio a sua gratidão pelas homenagens recebidas.
Recebeu ainda significativa homenagem do Concílio, o Reverendo Orlando
Ferraz, ministro mais antigo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Usaram da palavra em nome do Concílio, destacando aspectos da
personalidade do homenageado o Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião e
o Reverendo Luthero Cintra Damião. O Presidente do Presbitério do Oeste,
Presbítero Doutor Paulo Pereira Nogueira, também presta as homenagens
daquele Concílio ao Reverendo Orlando Ferraz. O homenageado usando da
palavra manifesta ao Concílio a sua gratidão pelas homenagens recebidas. É
dada a palavra ao Reverendo Cylas Rissardi, relatos da Comissão de
Indicações que apresentou o seu relatório , o qual foi aprovado pelo plenário,
como segue, ficando assim constituídas as Diretorias e representações:
Diretoria da Mesa Administrativa do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil: Presidente Reverendo Doutor José Coelho Ferraz,
Vice-Presidente Reverendo Luthero Cintra Damião, Primeiro Secretário
Presbítero Hélio Teixeira Callado, Segundo Secretário Reverendo Mário
Ademar Fava, Tesoureiro da Igreja Presbítero Doutor Theodoro Tanganelli ;
Representante junto a Aliança Presbiteriana da Igrejas Reformadas: Reverendo
Doutor Rubens Cintra Damião, Representantes junto a confederação
Evangélica do Brasil: Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, Reverendo
Leontino Farias dos Santos e Presbítero Doutor Theodoro Tanganelli;
Representantes Junto a Associação de Catequese dos Índios: Presbítero

Carlos René Egg e Reverendo Doutor João Bernardes da Silva; Secretário
Executivo: Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo; Diretoria da Fundação
Eduardo Carlos Pereira: Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga,
Reverendo Doutor Silas Ferreira da Silva, Reverendo Mário Ademar Fava,
Reverendo Ezequias dos Santos, Reverendo Abival Pires da Silveira,
Presbíteros Doutor Acácio Mello Amaral Camargo, Altemiro Gomes de Brito,
Rubens Cardoso Figueira de Melo, e Paulo Pereira Nogueira. O plenário
decidiu que tenham assento ex-ofício, junto a Mesa Administrativa o Secretário
Executivo e o Tesoureiro, sem direito a votos por serem considerados
funcionários. A Comissão de Relações Públicas fez a apresentação ao Concílio
dos seguintes visitantes: Reverendo Paulo Roberto de Farias, Reverendo Luiz
Inácio Alves, Reverendo Lysias Oliveira Santos, Reverendo Sérgio Paulo de
Almeida, Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça, Reverendo Antonio Mário
Penha, Reverendo Ângelo Beretta, Reverendo Florisval Carbona Costa, e
Presbítero Doutor Humberto Pereira Viana, Presbítero Vítor Camargo,
Presbítero Edson Carlos de Oliveira e Presbítero Eraldo Teixeira Callado. O
Reverendo Tércio Moraes Pereira, relator da Comissão Especial que estudou o
Relatório da Junta de Missões apresentou o seguinte parecer que foi aprovado
pelo Concílio: “A Comissão Especial nomeada para examinar o Relatório da
Junta de Missões, após consciente verificação, dá o seguinte parecer: a) Os
componentes da Junta, de modo efetivo, colocaram a mente e o coração na
obra e realizaram excelentes trabalhos; b) nota-se ampla visão do trabalho
missionário

numa

atividade

destacada

em

várias

regiões

do

país,

especialmente nas áreas sertanejas; c) cerca de trinta e oito missionários
integram o quadro dos eficientes evangelistas que, com um pequeno salário,
sacrificam-se na obra de salvar os nossos patrícios; d) grande é a necessidade
de maior ajuda financeira para abrir outros setores. Mais obreiros para mais
produtividade no campo missionário; e) a Comissão, muito bem impressionada,
com o trabalho realizado, roga a Deus que abençoe a Junta de Missões e
todos os que contribuíram de qualquer forma para o bom andamento dos
trabalhos; f) A Comissão, finalmente reconhece o dinamismo da Junta de
Missões e propõe um voto de regozijo”. A Comissão designada para o exame
do relatório da Junta de Imprensa e Comunicação e Livraria Pendão Real

através do relator, Reverendo Leontino Farias dos Santos apresentou o
seguinte parecer, que foi aprovado pelo Concílio: “1) Propõe-se um voto de
aplauso pelo fato da Livraria Pendão Real ter obtido sua independência
financeira, tornando-se auto-suficiente; 2) quanto ao relatório do movimento
financeiro da referida Livraria, a Comissão se acha impossibilitada de apreciar,
devido a imprecisão e escassez de dados; 3) propõe-se a aprovação do
aumento da assinatura do “O Estandarte” para a quantia de de CR$ 100,00
(Cem Cruzeiros) que julga justa e razoável; 4) é impressionante o número de
assinaturas em atraso, quanto ao pagamento, que vem crescendo de ano para
ano, atingindo atualmente duas mil e oitocentos assinaturas. Propõe-se que
sejam tomadas medidas no sentido de sanar a irregularidade; 50 propõe-se a
aprovação do plano da campanha para aumento de assinaturas, conforme
publicação no suplemento de “O Estandarte” de 15 de novembro de 1977
(quinze de novembro de mil novecentos e setenta e sete), bem como o alvo de
se tornar o jornal autônomo da Tesouraria da Igreja, isto é, sua independência
dela; 6) propõe-se novas estruturações para Junta de Imprensa e
Comunicações, como segue: Dois Diretores, um elemento técnico e dois
administradores, com atribuições especificas e exclusivas. Caberá aos
primeiros a escolha e seleção da matéria a publicar, bem como a parte editorial
do órgão oficial; ao elemento técnico a diagramação e demais tarefas
referentes ao formato e apresentação do jornal, aos administradores a parte
administrativa propriamente dita, bem como a financeira e comercial; 7)
recomenda-se que os componentes da Junta sejam todos elementos
residentes na Grande São Paulo; 8) Propõe-se um voto de aplauso ao
Reverendo Álvaro Simões e ao Presbítero Doutor Benjamim Themudo Lessa,
pela atuação que tiveram com relação ao jornal. A Comissão encarregada de
examinar o Relatório e atas da Fundação Eduardo Carlos Pereira, através do
seu relator Reverendo Doutor Silas Ferreira da Silva, apresentou à
consideração do Concílio o seguinte parecer: “A Comissão encarregada de
examinar o Relatório e Atas da Fundação Eduardo Carlos Pereira, cumpriu o
seu dever e dá o seguinte parecer. a) Reconhece o extraordinário trabalho
realizado, b) Não seja criada a Faculdade de Teologia em Londrina; c) Seja
estudada a possibilidade de concessão de bolsas de estudo a candidatos ao

ministério, carentes de recursos; d) seja aplicado

urgentemente o capital

disponível da Fundação em compra de imóveis; e) seja declarada a nulidade
do ato de nomeação pela Fundação, do Reitor e Deão da faculdade de
Teologia para o triênio mil novecentos e setenta e oito a mil novecentos e
oitenta. Isto tendo em vista, o Regimento Interno da Faculdade de Teologia,
artigo dez, parágrafo primeiro e artigo doze; f) que não é competência da
Fundação admitir e demitir professores da Faculdade, conforme Regimento
Interno, artigo seis item quinto. Referido parecer, por decisão do plenário será
discutido no período da tarde. Às doze horas os trabalhos são suspensos para
o almoço. Reabertos os trabalhos sob a Presidência do Reverendo Luthero
Cintra Damião, às catorze horas e vinte minutos, são encaminhados à Mesa
alguns documentos que o senhor Presidente despacha para exame das
comissões competentes. Em seguida iniciam-se os debates e discussão do
parecer da Comissão que examinou o Relatório e Atas da Fundação Eduardo
Carlos Pereira. O assunto é amplamente debatido e votado pelo plenário item
por item, demandando mais de quatro horas de debates, aprovando o parecer
atrás transcrito, com modificação do item e, que foi aprovado com a seguinte
redação: “ Verifica-se que a nomeação do Reitor e Deão da Faculdade de
Teologia pela Fundação Eduardo Carlos Pereira está em desacordo com
Regimento Interno da mesma, conforme artigo décimo, parágrafo primeiro e
artigo doze, porém, diante das explicações dos motivos pela Fundação e
também das divergências das interpretações motivadas pela obscura redação
dos mesmos artigos, o Supremo Concílio resolve homologar excepcionalmente
as nomeações feitas e determinar que se faça a reforma do Regimento Interno
no sentido de sanar suas falhas e omissões relativas ao assunto”. O item b, do
parecer, que sugere a não criação da faculdade de Teologia em Londrina foi
rejeitado, decidindo o plenário por trinta e oito votos contra trinta e dois votos,
que se crie a Faculdade de Teologia em Londrina, Estado do Paraná. O
Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo requer que se registre o seu
dissentimento na votação do item e do parecer. Às dezoito horas e trinta
minutos os trabalhos são suspensos para o jantar, devendo ser reabertos após
o culto da noite. As vinte e uma horas e cincoenta e cinco minutos, após o culto
público, os trabalhos são reabertos sob a Presidência do Reverendo Luthero

Cintra Damião. A Comissão de Finanças encarregada de apreciar os trabalhos
desenvolvidos pela Tesouraria da Igreja apresentou o seguinte parecer que foi
aprovado pelo Concílio: “A Comissão de Finanças cumprindo o seu dever
relata o seguinte: 1) Apreciamos o sistema de trabalho apresentado pelo
tesoureiro no que diz respeito a: 1.1 – Ordem, 1.2 – estética, 1.3 – clareza, 1.4
simplicidade, 1.5 – organização; 2) O objetivo do item um foi apreciado pela
Comissão Permanente de Auditoria, bem como levado ao conhecimento e
aprovação da Mesa Administrativa; 3) Observamos que os orçamentos foram
anualmente suplantados apresentando apreciáveis superávits, e que o volume
de arrecadação se manifestou numa tendência crescente revelando o interesse
e confiança da Igreja na sua administração; 4) em vista do relatado, somos
pela continuidade do tesoureiro e pela manutenção do sistema adotado”. A
comissão de Papéis e Consultas examinando proposta que determina “que o
Supremo Concílio crie e faça organizar por intermédio da Fundação Eduardo
Carlos Pereira, cursos de extensão ou atualização teológica de curta duração
(três a quatro dias), a nível regional, pelo menos, em cada três anos uma vez,
para todos os pastores da Igreja Presbiteriana Independente no Brasil,
podendo ser usado para ministrar os referidos cursos, professores de nossa
faculdade de Teologia e ou pessoas especialmente convidadas, a critério da
referida Fundação”, apresentou o seguinte parecer que foi aprovado pelo
plenário: “ A idéia de cursos de extensão, de curta duração, é necessária e
deve ser desenvolvida para o benefício do ministério independente. Entretanto,
a Comissão entende que o Supremo Concílio não deve criar o curso, porque
depende de detalhamentos impossíveis de serem apreciados nesta reunião. O
parecer é no sentido de o Supremo Concílio recomendar à Fundação que crie e
instale esses cursos.” A Comissão de Papéis e Consultas examinando
proposta subscrita por vários delegados, referente ao uso de novo Salmos e
Hinos, considerando “que não há uniformidade, no louvor, pois uns Conselhos
tomaram medidas e outros não, dando margem a discrepâncias no cântico
congregacional quando uns tem o velho hinário e outros o novo” e propondo
que o Supremo Concílio tome posição conforme o artigo cento e cincoenta,
alínea a combinando com a alínea e da Constituição “apresentou o seguinte
parecer que foi aprovado pelo plenário: “ A Igreja Presbiteriana Independente

do Brasil não tem um hinário oficial, embora se reconheça que tradicionalmente
os Salmos e Hinos sejam utilizados pela maioria de nossas igrejas locais.
Assim, a Comissão entende que o Supremo Concílio deve recomendar às
Igrejas o uso dos Salmos e Hinos na nova versão, para que haja uniformidade,
lembrando que o Hino Oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é
o “Pendão Real”, com a letra constante do hinário antigo. Neste caso, que se
recomende também que as igrejas cantem o hino oficial com aquela letra”.
Com parecer da Comissão de Papéis e Consultas opinando pela aprovação na
integra, o plenário aprova a seguinte proposta: 1º) Considerando que a Igreja
nacional recebeu em doação uma área de terras no Município de Avaré, de
nossa Igreja local; 2º) Considerando que, a doação foi condicionada à
construção de um acampamento; 3º) Considerando que foi estabelecido um
prazo de dois anos para o início das obras, o que já está se expirando:
Propomos: a) Que este Concílio defina a situação da construção, se vai ou não
ser feito o referido acampamento, conforme as condições estabelecidas pela
Igreja doadora; b) que o Concílio autorize as Confederações leigas a
promoverem campanhas junto às Igrejas, para a construção, caso esta seja
aprovada. c) que o Concílio aprove uma verba extraordinária para que se
tomem as primeiras medidas para a construção; d) que o Concílio envie uma
carta à Igreja doadora pedido dilatação do prazo para o início da construção,
de pelo menos um ano.” A Comissão encarregada de examinar os Atos e as
Atas da Mesa Administrativa apresentou parecer que foi aprovado pelo Concílio
e que foi devidamente registrado, ou melhor, transcrito no referido livro. Foi
apresentado em seguida o parecer da Comissão que examinou as Atas e atos
do Sínodo Meridional, que foi aprovado pelo Concílio sendo registradas no
referido livro as observações da Comissão. As Atas e atos do Sínodo São
Paulo também foram aprovadas pelo Concílio, registrando-se no livro o parecer
da Comissão que fez o exame. Aprovou-se em seguida as Atas e atos dos
Sínodos Ocidental, Setentrional e Sul de São Paulo, fazendo-se o registro dos
pareceres da Comissão nos livros examinados. A Comissão de Exercícios
Devocionais indica e o plenário resolve, que seja dirigente da reunião
devocional de amanhã, o Reverendo Francisco José Cruz Moraes e pregador
por ocasião do culto da noite o Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves. Propõe-se

e é aprovado, o encerramento da presente sessão, às vinte e duas horas e
quarenta e cinco minutos. Para constar, eu, Primeiro Secretário lavrei e assino
a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelo plenário. Osasco, 17 de
fevereiro de 1978. a) Hélio Teixeira Callado. Eu Secretário Executivo mandei
transcrever, conferi e assino. Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
Às nove horas do dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito,
no Templo da Quinta Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, sito à
Rua Reverendo João Euclides Pereira, número cento e cincoenta e cinco, na
cidade de Osasco, Estado de São Paulo, após os Exercícios Devocionais
dirigidos pelo Reverendo Francisco José Cruz Moraes, sob a presidência do
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, em sua quarta sessão, de oitava reunião
ordinária. À verificação de “quorum” responderam a chamada os seguintes
membros da Mesa: Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, Presidente,
Reverendo Luthero Cintra Damião, Vice-Presidente, Presbítero Hélio Teixeira
Callado, Primeiro Secretário, e os Membros das Sessões anteriores, conforme
rol de chamada, mais o Reverendo Jorge Pinto do Amaral que assume, como
suplente, no lugar do Reverendo Mário Ademar Fava, Segundo Secretário, que
necessitou retirar-se e Reverendo Abival Pires Da Silveira que reassume como
delegado oficial, pois estivera por motivo de doença ausente da sessão
anterior, constatando-se a presença de setenta e quatro delegados. Além do
Reverendo Abival Pires da Silveira que justificou sua ausência à sessão
anterior, não houve outras justificativas. Passou-se à leitura da ata da terceira
sessão que foi aprovada pelo plenário. É convidado pelo senhor Presidente
para funcionar como Segundo Secretário “ad hoc” o Reverendo Tércio Moraes
Pereira. São encaminhados a Mesa diversos papéis que são despachados pelo
senhor Presidente às Comissões competentes. A Comissão encarregada de
examinar as atas e atos do Sínodo Central apresentou o seu parecer que foi
aprovado, registrando-se no livro de atas daquele Concílio as observações
feitas pela Comissão. A Comissão que examinou a transcrição de atas do
Supremo Concílio apresentou parecer que foi aprovado, determinando-se que
o referido exame de transcrição de atas seja feito pela Mesa Administrativa,
pois alega que a Comissão não poder cumprir o seu dever, pelo fato de não lhe
terem sido apresentados os originais, mas apenas um impresso com as atas.

São apresentados ao Concílio os seguintes visitantes: Reverendos Roldão
Trindade e Ávila, Adão Carlos Organo, Eber Ferreira Silveira Lima, Jairo Jacó,
Oswaldo de Pinho Monteiro, Vinício Nogueira, João Correia, Elizeu Cremm e
os Presbíteros Barnabé Carrenho Ruiz e Ezequias Soares Correa. O Concílio
presta carinhosa homenagem ao Reverendo Roldão Trindade de Ávila, usando
da palavra em nome do plenário o Reverendo Ruy Anacleto, que destaca
aspectos da extraordinária personalidade do homenageado, como ministro e
professor do nosso Seminário. O Reverendo Roldão Trindade de Ávila,
emocionado agradece as homenagens que lhe foram prestadas, relembrando
fatos de sua vida à frente do nosso Seminário na antiga Rua Pelotas, em São
Paulo. A Comissão de Finanças apresentou o seguinte parecer que foi
aprovado pelo Concílio: “A Comissão de Finanças, examinando documento do
Presbitério Oeste do Paraná, encaminhado no valor de Cr$ 300.000,00
(Trezentos Mil Cruzeiros) para aquisição da atual propriedade onde funciona a
Congregação de Cascavel, é de parecer que o assunto seja objeto de estudo
pela atual Mesa Administrativa, e se for o caso a efetivação do negócio”. O
Presbitério Oeste do Paraná abriu o trabalho pioneiro em Cascavel, no ano de
mil novecentos e setenta e seis, enviando para lá o Reverendo Ezequias Pires
de Camargo, sendo o mesmo sustentado pela Junta de Missões em dois anos.
A Comissão encarregada de examinar os Relatórios de Betel – Lar da Igreja no
triênio de mil novecentos e setenta e cinco a mil novecentos e setenta e sete,
apresentou o seguinte parecer que foi aprovado pelo plenário: “A Comissão
encarregada de examinar o relatório de Betel, declara ter cumprido sua missão
e como os mesmo já foram aprovados pela Mesa Administrativa, apenas faz as
seguintes observações. 1) A Comissão apreciou a lisura e o carinho com que
os referidos relatório foram apresentados, principalmente pela riqueza de
dados que demonstram o esforço e dedicação daqueles que estão a frente de
tão ingente obra; 2) – propõe um voto de apreciação pelo trabalho realizado
neste triênio destacando-se a dedicação e o amor de Dona Hilda Pio Martins,
assistente física, moral e espiritual que tem dado os internos da instituição; 3)
propõe que o Supremo Concílio, pelos órgãos competentes, lembre as Igrejas
da resolução em referência a coleta especial de Natal em favor de Betel, visto
que mais de cento e quarenta igrejas deixaram de fazê-lo.” A Comissão

Jurídica apresentou ao Concílio o seguinte parecer que passou a ser debatido
pelo plenário: “A Comissão Jurídica´, tendo em vista a aprovação da lei que
institui o Divórcio no Brasil e a necessidade de regular de maneira precisa a
matéria no âmbito eclesiástico, reitera os termos da Confissão de fé de
Westminster, edição revisada, no seguinte teor: “Porque a corrupção do
homem contribui indevidamente para destruir aquele que Deus uniu no
matrimônio, e por que a Igreja está preocupada em estabelecer o matrimônio
no Senhor dentro do que a Escritura determina, é admissível novo casamento,
após um divórcio concedido em bases explicitamente declarada nas Escrituras
ou implicitamente deduzidas do Evangelho de Cristo, desde que haja suficiente
penitência por pecado

fracasso, bem como um firme propósito e esforço,

visando ao casamento cristão”. Referido parecer é amplamente debatido pelo
plenário. Os trabalhos foram interrompidos durante alguns instantes pelo
Senhor Presidente, para se receber no plenário o Reverendo Ivan Espíndola
Dávila, Deputado Estadual e Secretário regional da Sociedade Bíblica do
Brasil, que apresenta breve saudação ao Concílio. Às doze horas e cinco
minutos os trabalhos do Concílio são interrompidos para o almoço, devendo os
debates continuarem após o almoço. Os trabalhos são reabertos às catorze
horas e vinte minutos sob a Presidência do Reverendo Doutor José Coelho
Ferraz, Reiniciadas as discussões foi apresentado o seguinte substitutivo ao
parecer, substitutivo esse que foi aprovado, caindo pois o primitivo parecer:
“Que o Supremo Concílio nomeie uma Comissão para estudar e regulamentar
a posição da Igreja em decorrência dos problemas surgidos com o divórcio, à
luz da Confissão de Fé de Westminster, prestando-se relatório a Mesa
Administrativa em sua segunda reunião deste ano”. Foi nomeada a seguinte
Comissão nos termos do substitutivo aprovado: Reverendo Doutor Isaar Carlos
de Camargo, Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga, Presbítero
Doutor Rubens Cardoso Figueira de Mello, Reverendo Doutor Silas Ferreira da
Silva, Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, Presbítero Doutor Célio de
Mello Almada, Reverendo Abival Pires da Silveira. Foi aprovado o seguinte
parecer da Comissão Jurídica: “Quanto ao documento que encaminha o
Estatuto da Junta de Missões a Comissão emite o seguinte parecer: Satisfeitos
que estão os requisitos do artigo dezenove do Código Civil Brasileiro, o diploma

está em condições de ser aprovado por este Concílio, podendo sua Diretoria
dar os passos para a sua incorporação em pessoa jurídica”. O Estatuto é
aprovado com o seguinte teor: Estatuto da Junta de Missões da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Capítulo Primeiro (I) Da Junta de
Missões. (Artigo1º) A Junta de Missões da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, nos artigos seguintes denominada “Junta de Missões” ou
simplesmente “Junta”, é uma entidade religiosa, evangélica, educacional,
filantrópica, de tempo e duração indeterminados. (Artigos 2º) A Junta de
Missões é vinculada ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil. (Artigo 3º) A Junta tem por finalidade precípua a divulgação do
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nas frentes pioneiras de
evangelização do território nacional e do exterior. (Artigo 4º) A Junta de
Missões tem sua sede em São Paulo, Estado de São Paulo, e incorpora-se
para poder juridicamente adquirir, possuir, administrar o seu patrimônio, e
nesse caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto. Capítulo II. Do
Patrimônio. (Artigo 5º) Formam o patrimônio da Junta de Missões os bens que
venha a adquirir por doação, legado, compra ou qualquer outro meio. (Artigo
6º) A renda da Junta é proveniente de dotações da Mesa Administrativa, coleta
especial

para

trabalho

missionário,

contribuições,

ofertas,

doações,

subvenções, legados, títulos, apólices, juros e quaisquer outros proventos.
(Artigo 7º) A Junta de Missões não tem fins lucrativos. Suas rendas serão
aplicadas na formação de patrimônio e na manutenção de seus obreiros.
(Artigo 8º) A Junta pode fazer todas as transações e contratos permitidos pela
legislação civil e comercial brasileira, inclusive fazer doações, construir e dispor
de propriedades, criar missões, departamentos e filiais, organizar e administrar
creches, estabelecimento de ensino, ambulatório, clínicas, pensionatos,
abrigos, casas de hóspedes, livrarias evangélica e outros empreendimentos.
Parágrafo único – A alienação de bens imóveis é condicionada à autorização
do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Capítulo
III. Da Diretoria. (Artigo 9º) A Junta de Missões é administrada por uma
Diretoria nomeada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil. (Parágrafo 1º) – O mandato dos membros da Diretoria será de 3
(três) anos. (Parágrafo 2º) – Os membros da Diretoria escolherão entre si o

Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente, o Diretor Tesoureiro, o Diretor
Secretário e o Diretor do Campo Missionário. (Artigo 10º) A Diretoria da Junta
reunir-se-á, sempre que possível, em dia e local coincidente com as reuniões
da Mesa Administrativa. Parágrafo único – A Diretoria poderá reunir-se, em
caráter extraordinário, sempre que for convocada pelo Diretor Presidente.
(Artigo 11º) Compete à Diretoria: a) dirigir a Junta de Missões de acordo com o
presente Estatuto; b) administrar o seu patrimônio; c) superintender o trabalho
missionário; d) designar os administradores dos órgãos referidos no artigo 8º.
(Artigo 12º) Compete ao Diretor Presidente: a) convocar e presidir as reuniões
da Junta de Missões; b) representar a Junta, ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente; c) assinar títulos e documentos relativos à aquisição ou à
alienação de bens patrimoniais; d) constituir procurador para a defesa dos
direitos e interesses da Junta de Missões junto à Justiça e autoridades
competentes. (Artigo 13º) Compete ao Diretor Vice-Presidente: a)substituir o
Diretor Presidente em suas ausências e impedimentos; b) prestar auxílio ao
Diretor Presidente quando por ele solicitado; c) Substituir o Diretor Tesoureiro
em suas ausências. (Artigo 14º) Compete ao Diretor Tesoureiro: a) administrar
as finanças da Junta de Missões de acordo com as deliberações da Diretoria;
b) abrir e movimentar as contas bancárias, em nome da Junta, receber todas a
espécie de contribuição e efetuar os pagamentos autorizados. c) substituir o
Diretor Presidente no impedimento do Diretor Vice-Presidente. (Artigo 14º)
Compete ao Diretor Secretário: a) Lavrar as atas das reuniões da Diretoria e ter
sob guarda os livros de atas e todos os documentos da Junta de Missões; b)
redigir as minutas de toda a correspondência, inclusive a que deva ser
assinada pelo Diretor Presidente; c) Supervisionar o Escritório da Junta de
Missões em São Paulo. b) coordenar com os Presbitérios, Igrejas e
organizações leigas a abertura e a manutenção de frentes pioneiras de
evangelização. c) visitar os missionários nas frentes de trabalho; d) visitar as
igrejas e procurar interessa-las na manutenção do trabalho missionário; e)
cooperar com as organizações leigas da Igreja no sentido de dar apoio as suas
iniciativas que interessarem ao serviço de evangelização; f) procurar despertar
vocações para o ministério sagrado e para o serviço missionário; g) colaborar
com a representação da Junta de Missões nas Igrejas no sentido do

levantamento de recursos para a manutenção do trabalho missionário; h) visitar
e inspecionar as instituições mantidas pela Junta de Missões e apresentar
relatórios circunstanciados sobre o que observar. Capitulo IV. Disposições
Gerais. (Artigo 17º) Os Membros da Junta de Missões respondem com os bens
da mesma e não individual e subsidiariamente, pelas obrigações que em nome
dela contrair sua Diretoria. (Artigo 18º) Os Membros da Diretoria não
perceberão qualquer remuneração, dividendo ou lucro pelo exercício de suas
funções, mas serão reembolsados sempre que tiverem despesas de viagens e
hospedagem, a serviço da Junta. (Artigo 19º) O Presente Estatuto poderá ser
reformado por decisão da maioria absoluta de sua Diretoria, homologada pelo
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. (Artigo 20º) A
dissolução da Junta de Missões somente poderá ser feita pelo Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Parágrafo único – No
caso de dissolução, o saldo do patrimônio, depois de liquidadas as dívidas e
obrigações

sociais,

reverterá

em

benefício

da

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil. (Artigo 21º) O presente Estatuto entrará em vigor
depois de aprovado pelo Supremo Concílio e registrado no Cartório
competente. (Artigo 22º) Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos
pela Diretoria da Junta de Missões. Observação – O Presente Estatuto foi
aprovado pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, em sessão do dia 18 de fevereiro de 1978. Declaro que a presente é
cópia fiel do Estatuto da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. São Paulo, 21 de fevereiro de 1978. a) Reverendo
Ryoshi Tizuka – Presidente.”Aprovou-se a seguir o seguinte parecer da
Comissão Jurídica: - “Quanto ao documento que encaminha proposição no
sentido de que o “O Estandarte” faça constar no cabeçalho da primeira página
o sub-título “Sucessor da Imprensa Evangélica, organizada e cinco de
novembro de mil oitocentos e sessenta e quatro, a Comissão é de parecer que
o Supremo Concílio deve autorizar as providências requeridas”. Aprovou-se
proposta determinando que os Presidentes dos Sínodos juntamente com a
Diretoria da Mesa Administrativa façam um estudo para ser aprovado pela
Mesa Administrativa ainda este ano, fazendo o remanejamento da divisão dos
Presbitérios,

considerando

principalmente

os

aspectos

de

localização

geográfica das igrejas no âmbito presbiterial. Foi aprovado o seguinte parecer
da Comissão Jurídica: “Quanto ao documento do Presbitério do Oeste relativo
ao pedido da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Limeira, solicitando
uma auditoria da Comissão de Finanças a Comissão entende que o pedido
deve ser deferido”. O Concílio estudando o Relatório do Fundo de Sustento
aprova o Seguinte parecer: “1) As proposições encaminhadas pela direção do
Fundo de Sustento devem ser aprovadas; 2) na contabilização das parcelas
registradas como donativos mas que correspondem as juros e outros encargos,
devem ser escrituradas de acordo com a sua real categoria; 3) Tratando-se de
Fundo Especial que visa o benefício das igrejas locais, devem ser evitados
empréstimos pessoais; 4) que o Fundo de Sustento continue a existir
obrigatoriamente, tendo como objetivo, gerar recursos para a obra missionária.”
As proposições da Diretoria do Fundo de Sustento aprovadas com o parecer
transcrito são de seguinte teor: “ Diante dos resultados do Fundo de Sustento e
do término de sua primeira fase, apresentamos ao Supremo Concílio para seu
estudo e posterior aprovado, com as devidas modificações a proposta abaixo;
1) O nome da Instituição deverá ser: I.P.I. Do Brasil Fundo de Sustento; 2) – O
Fundo deverá continuar nas mesmas condições por mais quatro legislatura do
Supremo Concilio (doze anos); 3) – as igrejas que não contribuíram sejam
impelidas a contribuírem os onze anos par não ficarem desobedientes perante
o Supremo Concílio; 4) – as igrejas continuarão com as contribuições seguintes
em 1978: de Cr$ 20.000,00 a Cr$ 40.000,00 – Cr$ 180.000,00;

de Cr$

40.000,00 a Cr$ 60.000,00 – Cr$ 340,00; de Cr$ 60.000,00 a Cr$ 80.000,00 –
Cr$ 520,00 ; de Cr$ 80.000,00 a Cr$ 100.000,00 – Cr$ 680,00; de Cr$
100.000,00 a Cr$ 500.000,00 – Cr$ 1.000,00 de Cr$ 500.000,00 em diante Cr$
1.500,00; os privilégios de empréstimo serão na seguinte base: Cr$ 30.000,00,
Cr$ 45.000,00 , Cr$ 55.000,00 , Cr$75.000,00 , Cr$ 100.000,00 e Cr$
120.000,00. a) A base das contribuições feitas até 1977, b) com a primeira cota
máxima que pagar, poderão levantar Cr$ 120.000,00; c) far-se-á uma correção
anual de 10% (dez por cento) sobre as cotas e o valor do empréstimo; 6) os
Presbitérios pagarão uma cota de Cr$ 1.000,00 e terão os privilégios da faixa
do item anterior; 7) o Supremo Concilio pagará voluntariamente a cota anual de
Cr$ 1.500,00 e terá os privilégios da faixa com as correções.” Assume a

Presidência às quinze horas e quarenta e cinco minutos o Reverendo Luthero
Cintra Damião. A Comissão Jurídica apresentou o seguinte parecer que foi
aprovado pelo Concílio: “Quanto ao documento que encaminha indagações
relativas ao uso de carbono copiativo, para lavraturas de atas e outros
documentos oficiais, a Comissão entende que não há óbice de nenhuma
natureza à sua utilização.” A Comissão Jurídica apresentou ao Concílio o
seguinte parecer que foi aprovado, relativo a representação do Reverendo
Sherlock Nogueira que reclama como pastor jubilado benefícios da
aposentadoria nos termos do artigo cento e três das Normas Constitucionais e
Legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. “Quanto ao documento
encaminhado pelo Reverendo Sherlock Nogueira a Comissão é de parecer que
a matéria está devidamente disciplinada pelo Supremo Concílio.” Quanto a
proposta que solicita a criação de uma Escola para missionários oriunda do
Presbitério do Oeste a Comissão Jurídica apresenta o seguinte parecer que foi
aprovado pelo plenário: “ A Comissão é de parecer que a matéria seja referida
a Fundação Eduardo Carlos Pereira”. O plenário aprovou o seguinte parecer
apresentado pela Comissão Jurídica: “Quanto a proposta de alteração do
capítulo Quinto, do Título Terceiro, da Constituição, a Comissão é de parecer
que se nomeie uma Comissão Especial de revisão das Normas Constitucionais
e Legais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, á qual o documento
deverá ser encaminhado.” Aprovou-se em seguida parecer da Comissão de
Papéis e Consultas com respeito a Ordenação de Presbíteros, como segue: “
Com respeito a ordenação de Presbíteros, somos de parecer que a matéria
´seja estudada pela Comissão de Estudos Especiais e remetida a próxima
reunião ordinária do Supremo Concílio”. Quando a proposta subscrita por
vários conciliares propondo que a senhora Iraceles Duque Estrada, viúva do
Reverendo Álvaro Duque Estrada seja incluída no rol de viúvas de ministros a
Comissão de Papéis e Consultas apresentou o seguinte parecer que foi
aprovado pelo plenário: “Em face da necessidade real da viúva do Reverendo
Álvaro Duque Estrada, tratando-se de um caso especialíssimo e excepcional, a
Comissão é de parecer favorável à

proposta.” Às

dezesseis horas é

concedida permissão para retirar-se do Concílio ao Presbítero Aristóteles de
Castro. O Reverendo Ruy Anacleto propõe ao Concílio haja consideração na

matéria referente à indicação do Secretário Executivo da Igreja , já aprovada, e,
que a escolha se faça agora por escrutínio secreto, visto o relator da Comissão
de Indicações ter prestado explicações ao plenário quando da primeira escolha,
incorretas com relação ao nome das pessoas consultadas para o cargo. O
Concílio vota favoravelmente à proposta de reconsideração da matéria. É
procedido em seguida o escrutínio de escolha do Secretário Executivo da
Igreja, recebendo o Reverendo Dimas Barbosa Lima trinta votos, Reverendo
Doutor Isaar Carlos de Camargo quinze votos, Reverendo Elizeu Vieira
Gonçalves sete votos e outros menos votados. Procedeu-se um segundo
escrutínio recebendo o Reverendo Dimas Barbosa Lima quarenta e cinco
votos, eleito, seguido do Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo com
dezesseis votos e o Reverendo Leontino Farias dos Santos com um voto. Nos
dois escrutínios votaram sessenta e dois delegados. Subscrito pelo Reverendo
Assir Pereira, o Concílio aprovou o seguinte relatório, da Comissão de
Estatística e Estado Espiritual da Igreja, declara ter cumprido o seu trabalho e
presta seu relatório cujo parecer segue: 1) Como vem ocorrendo há muitos
anos, a Comissão noto9u descaso por parte da maioria dos Concílios
inferiores, com respeito ao envio das Folhas de Estatística devidamente
preenchidas a Secretaria Auxiliar de Estatística. 2) Apenas os Sínodos Central
(1975 e 1976) e Sínodo Oriental (1976) enviaram suas folhas de Estatísticas
preenchidas, enquanto o Sínodo Sul de São Paulo enviou apenas um resumo
de 1977, sem os dados do Presbitério Brasil – Central. Os demais Sínodos:
Meridional, Setentrional e de São Paulo deixaram de enviar suas estatísticas.
3) Ressalte-se ainda as folhas Estatísticas não tem sido preenchidas
corretamente. 4) Alguns dados que a Comissão conseguiu coletar, são
referentes aos anos de 1974 e 1977, tendo a Comissão colocado em dúvidas a
exatidão dos mesmos, pois se os considerarmos oficiais, concluiremos que
ocorreu um decréscimo de quase 3.000 membros comungantes no triênio,
caindo de 34.195 no início do triênio, para 31.472 no final , sendo que as
evidências tem demonstrado o contrário. 5) Outro dado que nos faz duvidar da
precisão Estatística de que a Igreja tem conhecimento (ou seja aquele
publicado no resumo de atas da 7ª Legislatura e
relatório da Secretaria

o que é encontrado no

Executiva) é o decréscimo no número de Igrejas

organizadas, que caiu de 325 para 317, sendo que nenhum dos relatórios dos
Sínodos mencionaram dissolução de Igreja, antes falaram de novas Igrejas. 6)
Diante do exposto a Comissão encontrou-se em sérias dificuldades de fornecer
um resumo que espelhasse a realidade atual da Igreja. 7) Quanto a relação de
novos obreiros, novas Igrejas, baixa no rol de Ministros e outros dados de
interesse geral, a Comissão não pode fornecer por completo em virtude da
displicência de alguns Sínodos que nem seus Relatórios enviaram ao
Supremo. Torna-se difícil proceder a uma análise do estado espiritual da Igreja
no triênio pela deficiência de dados oficiais. Se aceitarmos como oficiais os
dados fornecidos pela Secretaria Executiva da Igreja neste Supremo Concílio e
aqueles apresentados no ano de 1975, na reunião de Campinas, a Comissão
Conclui que houve uma regressão, pois de 34.195 membros comungantes em
1975, passamos para 31.472 em 1978. Se os números revelam a posição real
de uma organização, temos que concluir, com pesar, que regredimos no triênio,
ao contrário do triênio anterior quando apesar da crise doutrinária, sentiu-se
progresso. A Comissão no entanto, lamentavelmente só pode ficar em
conjecturas, pois os dados conhecidos pareceu-nos pouco digno de fé. As
evidências que ficaram claras nos relatórios ouvidos durante a reunião deste
Concílio, permitem à Comissão concluir de forma menos pessimista, sentindo
que houve uma evolução natural em todos os setores da Igreja.” Proposta da
Comissão de Estatística e Estado Espiritual da Igreja aprovada pelo Supremo
Concílio: “Diante da situação caótica em que se encontra esse importante setor
da Igreja que é a Estatística, a Comissão propõe: a) Não tomar assento nos
Presbitérios as Igrejas e Pastores que não apresentarem as folhas Estatísticas
devidamente preenchidas e que também não tomem assento no Supremo
Concílio os Presbitérios omissos; b) Nomear uma Comissão Técnica para
elaborar novo formulário estatístico mais simplificado, ainda durante o ano de
1978. c) Que o Supremo Concílio oficie aos Concílios omissos, censurando-os
pelo não cumprimento de suas responsabilidade para com a Secretaria Auxiliar
de Estatística.” Novos Obreiros: Joaquim Fernandes (vindo da Igreja
Missionária); Reverendo João Batista de Moraes, Flávio Antonio Santana e
José Martins, do Sínodo Central; Artur de Paula Fernandes, Juvencio Monteiro
( vindo da Igreja Presbiteriana do Brasil), Alcides Duque Estrada, Evaneo de

Oliveira Prado, Ezequias Pires de Camargo, Geraldo Matias Pereira, Ângelo
Beretta Filho, Cláudio Oliver dos Santos, Oliveira de Souza, Oséias da Silva,
Paulo Roberto Faria, Odorico da Rosa Hertz e Odemir Sopano, do Sínodo
Meridional; Misael Ricardo Freitas, Samuel Franco de Menezes, Tuiuti
Tamandaré de Lima e Irdo Vargas, do Sínodo Oriental; João Wilson Faustini,
Manoel Vicente dos Santos Netto, Wilson Gonçalves Salum e Roberto Vicente
Cruz Themudo Lessa, ambos readmitidos do Sínodo de São Paulo. Baixa do
Rol de Ministros: a) Por falecimento: Reverendo Alfredo Borges Teixeira,
Amadeu Grotti e Alvaro Duque Estrada. A Comissão propõe uma homenagem
especial ao Reverendo Alfredo Borges Teixeira, pelo transcurso do centenário
de seu nascimento no dia vinte e cinco de fevereiro. b) Por transferência: Para
a Igreja Presbiteriana do Brasil, os Reverendos Sebastião Guimarães Costa
Filho e Walter Teixeira. c) Por renúncia: Por Renúncia à Jurisdição da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil os Reverendos José Ferreira Filho,
Rossini Sales Fernandes, Azor Bernardes da Silva e Antonio Vieira Fernandes.
Igreja Organizadas: Igreja de São José dos Campos e Terceira Igreja de
Guarulhos ambas do Sínodo Oriental. Novos Presbitérios: Foram organizados
os Presbitérios de Votorantin e o de Porto Feliz, sendo que este veio substituir
o Presbitério de Itapetininga.” A Comissão de Papéis e Consultas apresentou o
seguinte parecer que foi aprovado pelo Concílio: “Quanto a proposta de criar a
Confederação de Mesas Diaconais, que a matéria seja remetida a Comissão
que estudará a reforma das Normas Constitucionais, eis que envolve os
dispositivos dos artigos oitenta e sete e noventa e um da nossa Constituição.”
Quanto a proposta de uma estrutura única de tesouraria para todas as nossas
igrejas a Comissão de Papéis e Consultas apresentou o seguinte parecer que
foi aprovado pelo plenário: “O parecer da Comissão é no sentido de que as
tesourarias de muitas igrejas não terão condições de se enquadrar numa
estrutura única. Isto levando-se em consideração a situação atual das
pequenas igrejas do interior. A Tesouraria Geral deve orientar os tesoureiros
das igrejas locais no sentido de se unificar, dentro do possível, o método de
contabilização, preparando modelos referentes a livros, balanços, etc. O
plenário aprovou a seguinte designação de nomes para comporem a Junta de
Missões: Reverendo Ryoshi Tizuka, Presbítero Doutor Humberto Pereira Viana,

Reverendo Geraldo Apparecido Sorano, Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves e
Senhora Professora Alice Pereira do Amaral Camargo. Foi em seguida
apresentado o seguinte relatório que foi aprovado pelo Concílio: “A Comissão
Especial nomeada para apreciar os Relatórios das Confederações dos Varonis,
Senhoras e Mocidade, bem como Relatórios da Comissão de História, Museu e
Arquivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, tem a relatar que se
desincumbiu de sua tarefa, tendo a constatar o seguinte: 1) Quanto aos
Relatórios

dos

Varonis,

Mocidade

e

Senhoras,

fizeram

configurar

consubstancioso volume de atividades, demonstrando que estes órgão leigos
tem desenvolvido excelentes trabalhos em prol da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Tem havido interesse e muita disposição, ou melhor,
disponibilidade dos irmãos envolvidos nestes setores. 2) Quanto ao Relatório
das Atividades da Comissão de História, Museu e Arquivo, temos a mencionar
que o relatório faz referencia de algumas atividades concernentes a trabalhos
escritos e de participações de alguns fatos históricos, porém não relata nada
sobre aquisição de elementos, tais como objetos e utensílios para a formação
do Museu, nada relatando também sobre a existência do Arquivo. Pede assim
a aceitação dos presentes – Relatórios”. Aprova-se proposta , determinando-se
registrar em ata um voto de congratulações com o Reverendo Harold Cook, da
Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo transcurso, no corrente ano, do centenário
de seu aniversário, a celebrar-se no próximo dia vinte e sete de março. A
Comissão que examinou as atas e atos do Sínodo Oriental apresentou parecer
que foi aprovado pelo Concílio, registrando-se no livro daquele Concílio as
observações da Comissão. O Concílio toma conhecimento do Ofício de
Movimento Brasileiro de Alfabetização, saudando-o. Aprova-se sejam dados os
passos para encerramentos do Concílio. É escolhido o moto do Concílio: “Em
Deus Faremos proezas”, Salmo sessenta, versículo doze. É proposto e
aprovado um voto de agradecimento ao Conselho da Igreja local e todos os
departamentos internos que colaboraram na hospedagem do Concílio,
extensivo o agradecimento ao Senhor Prefeito Municipal de Osasco Antonio
Guaçu Dinear Piteri. Decide-se que fique a critério da Mesa a escolha do local
da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta e
cinco minutos com o cântico do hino oficial da Igreja, oração pelo Reverendo

Luthero Cintra Damião e Benção apostólica pelo Presidente, Reverendo Doutor
José Coelho Ferraz, encerrou-se a presente reunião. Para constar, eu Hélio
Teixeira Callado, Primeiro Secretário, lavrei e assino a presente ata, que depois
de lida foi aprovada pelo plenário: Osasco, 18 de fevereiro de 1978. a) Hélio
Teixeira Callado. Eu Secretário Executivo, mandei transcrever, conferi e assino.
Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Às nove horas e quinze minutos do dia nove de setembro de mil novecentos e
setenta e oito, no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de
São Paulo, sito à Rua Nestor Pestana, número cento e trinta e seis, em São
Paulo, Capital, sob a presidência do Reverendo Luthero Cintra Damião, que
assumiu na ausência do Presidente, reuniu-se extraordinariamente o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A primeira verificação
de presença, responderam a chamada os seguintes membros da Mesa:
Reverendo Luthero Cintra Damião, Vice-Presidente, Presbítero Hélio Teixeira
Callado, Primeiro Secretário, Reverendo Mário Ademar Fava, Segundo
Secretário, Reverendo Dimas Barbosa Lima, Secretário Executivo, e Presbítero
Doutor Theodoro Tanganelli, Tesoureiro. Ainda responderam à primeira
chamada os seguintes delegados representando os seus respectivos
Presbitérios: Sínodo Central – Presbitério de Araçatuba: Reverendos Assir
Pereira, Lauresto Rufino e Presbítero Oséias Francisco Pereira; Presbitério de
Assis: Reverendo Luthero Cintra Damião, Josias Martins de Almeida e
Presbítero Paulino Isidoro; Presbitério de Bauru: Reverendos Attílio Fernandes,
Jonas Nogueira e Presbíteros Kioshey Komono e Silas de Almeida; Presbitério
de Botucatu: Reverendo Mauro Fernandes Pacheco, Aldo Antonio Gonçalves e
Presbíteros Alfredo Marques do Valle e Aureo Rodrigues Pinheiro; Sínodo
Meridional – Presbitério de Londrina: Reverendos João Batista Ribeiro Netto,
Leonardo Nunes e Presbítero Aristóteles de Castro; Presbitério de Maringá:
Reverendo Othoniel Gonçalves e Presbítero Caleb Vieira; Presbitério Oeste do
Paraná : Ausente; Presbitério de Santa Catarina: Ausente; Presbitério Sul do
Paraná: Reverendos Josué Soares da Silva, Doutor Eliseu Vieira Gonçalves e
Presbítero Carlos René Egg; Sínodo Ocidental – Presbitério Araraquarense:
Reverendo Ruy Anacleto, Josué de Campos e Presbítero Roberto de Oliveira;
Presbitério Brasil Central: Reverendos Doutor Silas Silveira e Ryoshi Tizuka;
Presbitério Oeste: Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga e
Presbítero Doutor Paulo Pereira Nogueira e Esmeraldo Figueira Filho;

Presbitério Sul de Minas: Reverendos Clóvis Luciano Ribeiro e Isaias Garcia
Vieira, Sínodo Oriental: Presbitério Bandeirante: Reverendos Leontino Farias
dos Santos, José Alexandre Fogaça e Presbíteros Doutor Theodoro Tanganelli
e Josué Pacheco de Lima; Presbitério Paulistano: Reverendos Tércio Moraes
Pereira, Mário Ademar Fava e Presbíteros Doutor Altemiro Gomes de Brito e
Silas Freddi; Presbitério do Rio de Janeiro: Reverendo João Rodrigues; Sínodo
São Paulo – Presbitério Ipiranga: Reverendos Silas Ferreira da Silva, Jair
Ribeiro de Mello e Presbíteros Waldir Alves de Souza e Edilson Nogueira
Castelo Branco;

Presbitério de Leste: Reverendos Geraldo Apparecido

Sorano, Doutor José Guimarães e Presbítero Doutor Rubens Cardoso Figueira
de Mello; Presbitério de São Paulo: Reverendos Abival Pires da Silveira,
Doutor Isaar Carlos de Camargo, Doutor Rubens Cintra Damião e Presbíteros
Durval Lins de Brito e Ginis Garcia; Sínodo Sul de São Paulo: Presbitério de
Osasco: Reverendos Dimas Barbosa Lima, Joaquim Walter Guise e
Presbíteros Enéias Rosa do Valle e Roldão Manoel Alves; Presbitério de
Sorocaba: Reverendos Epaminondas Corrêa de Oliveira , Semião Ladeira e
Presbíteros Hélio Teixeira Callado e Eládio Pereira dos Reis; Presbitério de
Votorantin: Reverendos Sérgio Paulo de Almeida., José Ausberto Bressane e
Presbítero Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério de Porto Feliz: Reverendo
Abílio de Oliveira Junqueira, Bernardino Pistille e Presbítero Hilles Vieira
Mendes e Eli Henrique da Costa; Sínodo Setentrional – Presbitério Nordeste:
Ausente; Presbitério do Norte: Reverendos Adiel Tito de Figueira e Francisco
José Cruz de Moraes, Presbitério Pernambuco – Bahia: Reverendo Alfredo
Maciel Ferreira de Mello. Passou à parte devocional que constou do hino
“Santo, Santo, Santo”, leitura bíblica e, Josué capítulo três, versículo três,
mensagem pelo Reverendo Luthero Cintra Damião, oração pelo Reverendo
Dimas Barbosa Lima, cântico da primeira e última estrofes do hino oficial da
Igreja, oração pelo Reverendo Mário Ademar Fava e Benção apostólica pelo
pregador. À segunda verificação de “quorum” responderam a chamada os
mesmo delegados da primeira chamada mais os seguintes representantes:
Reverendos Lauresto Rufino do Presbitério de Bauru, e Presbíteros Carlos
René Egg,, do Presbitério Sul do Paraná e Silas Freddi do Presbitério
Paulistano. Com a presença de setenta e dois delegados, sendo quarenta e

quatro pastores e vinte e oito presbíteros, havendo “quorum” o senhor
presidente declarou aberta a presente sessão. O senhor Presidente dá
oportunidade ao senhor Secretário Executivo Reverendo Dimas Barbosa Lima
que transmite ao plenário os motivos da ausência do presidente efetivo
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, há mais de uma semana doente, tendo
deixado o hospital recentemente. O senhor Presidente presta esclarecimento
ao plenário sobre os motivos desta reunião e lê os motivos da convocação:
“Desacato de Resolução da Mesa Administrativa, pela Fundação Eduardo
Carlos Pereira”. O Reverendo Doutor Laudelino de Abreu Alvarenga, em nome
da Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira, requer o registro do voto de
protesto dos diretores desta entidade, pelos termos da presente convocação
extraordinária, por entenderem que não houve desacato da Fundação às
decisões da Mesa Administrativa. É aprovada em seguida proposta
determinando-se a leitura de vários documentos todos eles relacionados com
os problemas que deram causa a esta reunião. Assim pela ordem , foram lidos
os seguintes documentos: 1º) documento encaminhado pela Diretoria da
Fundação Eduardo Carlos Pereira à reunião ordinária da Mesa Administrativa
realizada no dia nove de junho de mil novecentos e setenta e oito em que
expõe uma série de problemas vividos pela Faculdade de Teologia e pedindo
solução para os mesmos, solicita que a Mesa conceda à Diretoria da
Fundação, poderes de Diretoria da Faculdade de Teologia ; 2º) termos da
decisão da Mesa Administrativa nessa mesma reunião reconhecendo a
Diretoria da Faculdade como Diretoria da Faculdade de Teologia até a próxima
reunião ordinária do Supremo Concílio; 3º) Representação dos professores
dispensados pela Diretoria da Faculdade de Teologia, apresentada à reunião
Extraordinária da Mesa Administrativa realizada no dia doze de agosto de mil
novecentos e setenta e oito; 4º) termos da decisão da Mesa Administrativa
determinando, na reunião extraordinária do dia doze de agosto de mil
novecentos e setenta e oito a reintegração dos professores dispensados; 5º)
ofício encaminhado aos delegados da presente convocação extraordinária,
pela Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira, repudiando os termos da
convocação por entendê-la tendenciosa, refutando termos da representação
dos professores e aduzindo as razões que levaram a Fundação à dispensa dos

quatro professores da nossa Faculdade de Teologia; 6º) Memorial do Diretório
Acadêmico da Faculdade de Teologia, fazendo considerações sobre ensino
teológico e tecendo críticas à última reunião ordinária do Supremo Concílio por
entenderem que a presença de mais um candidato à presidência do órgão
máximo da Igreja, levou a disputas políticas no entender dos subscritores; 7º)
Memorial com assinatura de ministros e presbíteros do Presbitério de Londrina,
encaminhado pela sua Comissão Executiva fazendo considerações sobre a
crise vivida pela Faculdade de Teologia e pedindo que as partes envolvidas
tenham oportunidade de se manifestarem nesta reunião . Referidos
documentos ficam fazendo parte dos arquivos da Secretaria Executiva da
Igreja. É nomeada a seguinte Comissão para emitir parecer sobre os
documentos lidos e encaminhados a Mesa nesta reunião: Reverendos Doutor
Eliseu Vieira Gonçalves, Doutor Silas Silveira, Josias Martins de Almeida,
Lauresto Rufino, João Batista Ribeiro Netto, Presbíteros Kioshey Komono,
Enéias Rosa do Valle, Waldir Alves de Souza, e Carlos René Egg. Às treze
horas com oração pelo Reverendo Tércio Moraes Pereira, os trabalhos são
suspensos para o funcionamento da Comissão, devendo serem reabertos às
quinze horas e trinta minutos. Com oração pelo Reverendo Ruy Anacleto os
trabalhos são reabertos às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. É dada
a palavras ao Reverendo Eliseu Vieira Gonçalves, relator da Comissão
nomeada para emitir parecer aos documentos encaminhados, mencionados a
traz e relacionados com os problemas vividos pela Faculdade de Teologia. Lê
perante o plenário o seguinte parecer: “A Comissão reunida cumpriu o seu
dever e vem apresentar o seu parecer: Considerando, que a unidade da Igreja
no espírito do Evangelho está acima das contingências individuais ou de
grupos; considerando que a situação conhecida através das manifestações no
plenário do Supremo Concílio é grave e exige medidas prontas e decisivas; a
Comissão depois de acurado estudo, no espírito do Senhor, é de parecer que:
1) Que seja solicitado aos Reverendos professores: Isaar Carlos de Camargo,
Rubens Cintra Damião, Jair Ribeiro de Mello e Wilson Guedelha que renunciem
a função de professores da Faculdade de Teologia; 2) Que, no mesmo espírito
e com os mesmos propósito a Diretoria da Fundação também renuncie; 3) Que
o Supremo Concílio torne sem efeito os poderes recentemente concedidos à

Fundação pela Mesa Administrativa para que administrasse a Faculdade,
dentro do que decidiu o Supremo Concílio em sua reunião de Osasco – Oitava
Legislatura; 4) Que seja nomeada uma diretoria da Faculdade, composta de 5
(cinco) membros para administra-la, reiniciando imediatamente as aulas e com
poderes para praticar todos os atos administrativos necessários à normalidade,
devendo essa diretoria providenciar a reformulação do Regimento Interno que
deverá ser apresentado à Mesa Administrativa para a sua aprovação, diretoria
que terá o seu mandato até a reunião ordinária do próximo Concílio. Essa
diretoria será integrada por elementos que não pertençam nem à Funda e nem
à Congregação da Faculdade; 5) Que o Supremo Concílio nomeie uma nova
diretoria para a Fundação. São Paulo, 9 de setembro de 1978. Reverendo
Doutor Eliseu Vieira Gonçalves, Reverendo Doutor Silas Silveira, Reverendo
Lauresto Rufino, Reverendo Josias Martins de Almeida, Reverendo Lauresto
Rufino, Reverendo João Batista Ribeiro Netto, Presbíteros Kioshey Komono,
Enéias Rosa do Valle, Waldir Alves de Souza, e Carlos René Egg.” O Senhor
Presidente lê o primeiro item do parecer e põe em discussão – pedido de
renúncia dos professores. Este item foi amplamente debatido. Até às vinte
horas e trinta minutos o plenário debateu calorosamente. É apresentado
durante os debates, finalmente o seguinte substitutivo de autoria do Reverendo
Geraldo Apparecido Sorano, que é aprovado, tendo orado antes da votação o
Reverendo Isaias Garcia Vieira: “ Senhor Presidente. Face o clima existente no
relacionamento entre professores, Fundação e Seminário, considerando que
estamos numa situação de impasse propomos que: a) sejam desligados do
Seminário os professores Reverendo Doutor Isaar Carlos Camargo, Reverendo
Doutor Rubens Cintra Damião, Reverendo Jair Ribeiro de Mello e Reverendo
Wilson Guedelha, não se entrando no mérito das acusações contidas na
página oito da documentação da Fundação; b) seja dissolvida a diretoria da
Fundação; c) seja eleita por escrutínio secreto, nesta sessão, nova diretoria
para Fundação, sendo eleito para a presidência, aquele que maior votação
obtiver; d) Sejam reiniciadas as aulas imediatamente; e) seja iniciada pela
Fundação em conjunto com a Congregação, o estudo do Regimento Interno da
Faculdade de Teologia, sendo submetido à apreciação final da Mesa
Administrativa.” Registram-se os votos do Reverendo Doutor Silas Silveira do

Presbítero Hélio Teixeira Callado e do Presbítero Waldir Alves de Souza, este
último por entender que a Fundação não tem poderes para administra a
Faculdade. Com a aprovação do substitutivo acima , passou-se a eleição da
nova Diretoria da Fundação Eduardo Carlos Pereira, por escrutínio secreto.
Contaram-se sessenta e duas cédulas de votação. Procedida a apuração do
único escrutínio havido, verificou-se o seguinte resultado, considerando-se por
decisão do plenário, como eleitos os mais votados: Presbítero Carlos René
Egg, com quarenta e dois votos, Reverendo Leontino Farias dos Santos, com
trinta e sete votos, Reverendo Abival Pires da Silveira, com trinta e cinco votos,
Presbítero Josué Pacheco de Lima, com trinta e quatro votos, Presbítero
Doutor Paulo Pereira Nogueira, com trinta e três votos, Reverendo Geraldo
Apparecido Sorano, com trinta votos, Reverendo Ruy Anacleto, com vinte e um
votos, Presbítero Doutor Altemiro Gomes de Brito,

com vinte votos e

Reverendo Doutor Ezequias dos Santos, com dezoito votos. O concílio em
seguida designa a seguinte Comissão para visitar o presidente do Supremo
Concílio que se encontra doente: Reverendo Isaias Garcia Vieira e Presbítero
Doutor Paulo Pereira Nogueira e Esmeraldo Figueira Filho. Nada mais havendo
a tratar, as vinte e duas horas e trinta minutos, com o cântico da primeira
estrofe do hino oficial da Igreja, oração benção apostólica pelo presidente é
encerrada a presente reunião. Para constar, eu Primeiro Secretário, lavrei a
presente ata que depois de lida foi aprovada pelo plenário. São Paulo, 9 de
setembro de 1978. Assinado: Hélio Teixeira Callado. Eu Secretário Executivo
mandei transcrever, conferir e assino. Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Às vinte e duas horas e quarenta minutos do dia nove de setembro de mil
novecentos e setenta e oito, no salão social da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à Rua Nestor Pestana, número cento e trinta
e seis, em São Paulo, Capital, sob a presidência do Reverendo Luthero Cintra
Damião, que assumiu na ausência do presidente efetivo, ausente por motivo de
doença, reuniu-se extraordinariamente o Supremo

Concílio

da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil, convocada pelos membros de sua mesa
diretora para reunir-se extraordinariamente, de acordo com o artigo cento e s
cincoenta e dois da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, com a finalidade de conceder autorização para que o Presidente do
Supremo

Concílio

outorgue

procuração

ao

Presidente

do

Conselho

Administrativo de Betel – Lar da Igreja, Presbítero Hélio Teixeira Callado para
assinar escritura pública, de área a ser desapropriada pela Prefeitura Municipal
de Sorocaba pertencente a entidade. A primeira verificação de presença,
responderam a chamada os seguintes membros da Mesa: Reverendo Luthero
Cintra Damião, Vice-Presidente, Presbítero Hélio Teixeira Callado, Primeiro
Secretário, Reverendo Mário Ademar Fava, Segundo Secretário, Reverendo
Dimas Barbosa Lima, Secretário Executivo, e Presbítero Doutor Theodoro
Tanganelli, Tesoureiro da Igreja. Ainda responderam à primeira chamada os
seguintes delegados representando os seus respectivos Presbitérios: Sínodo
Central – Presbitério de Araçatuba: Reverendos Assir Pereira, Lauresto Rufino
e Presbítero Oséias Francisco Pereira;

Presbitério de Assis: Reverendo

Luthero Cintra Damião, Josias Martins de Almeida e Presbítero Paulino Isidoro;
Presbitério de Botucatu: Reverendo Mauro Fernandes Pacheco, Presbíteros
Alfredo Marques do Valle e Aureo Rodrigues Pinheiro; Sínodo Meridional –
Presbitério de Londrina: Reverendos Leonardo Nunes: Presbitério de Maringá:
Reverendo Othoniel Gonçalves; Presbitério de Sul do Paraná; Reverendos
Josué Soares da Silva, Eliseu Vieira Gonçalves e Presbíteros Carlos René
Egg. Sínodo Ocidental – Presbitério Araraquarense: Reverendo Josué de

Campos: Presbitério Brasil Central: Reverendos Doutor Silas Silveira;
Presbitério Oeste: Presbítero Esmeraldo Figueira Filho e Doutor Paulo Pereira
Nogueira; Presbitério Sul de Minas: Reverendos Clóvis Luciano Ribeiro

e

Isaias Garcia Vieira, Sínodo Oriental: Presbitério Bandeirante: Reverendos
Leontino Farias dos Santos, José Alexandre Fogaça; Presbitério Paulistano:
Reverendos Tércio Moraes Pereira, Mário Ademar Fava e Presbíteros Doutor
Altemiro Gomes de Brito; Presbitério do Rio de Janeiro: Reverendo João
Rodrigues; Sínodo São Paulo – Presbitério Ipiranga: Reverendos Silas Ferreira
da Silva e Presbíteros Waldir Alves de Souza;

Presbitério de São Paulo:

Reverendos Abival Pires da Silveira, Doutor Rubens Cintra Damião e
Presbíteros Durval Lins de Brito e Ginis Garcia; Sínodo Sul de São Paulo:
Presbitério de Osasco: Reverendos Dimas Barbosa Lima e Presbíteros Enéias
Rosa do Valle e Roldão Manoel Alves; Presbitério de Sorocaba: Reverendos
Epaminondas Corrêa de Oliveira e Presbítero Hélio Teixeira Callado;
Presbitério de Votorantin: Reverendos Sérgio Paulo de Almeida, José Ausberto
Bressane e Presbítero Oswaldo Pelegrini Fantasia; Presbitério de Porto Feliz:
Presbítero Hilles Vieira Mendes;

Sínodo Setentrional- Presbitério do Norte:

Reverendos José Cruz de Moraes, Presbitérios ausentes: Estiveram ausentes
os seguintes Presbitérios: Bauru, Oeste do Paraná, Santa Catarina, Leste,
Nordeste e Pernambuco Bahia. Havendo “quorum”, passa-se a parte
devocional, que foi dirigida pelo senhor Presidente. À segunda verificação de
presença, responderam a chamada os mesmos delegados da primeira. O
senhor Presidente em seguida dirige palavras de explicação ao plenário sobre
os motivos da presente convocação extraordinária. É dada a palavra ao
Presbítero Carlos René Egg, Diretor de Betel – Lar da Igreja, que lê a seguinte
carta perante o Concílio: “Sorocaba, 08 de setembro de 1978. Ao Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. A Prefeitura Municipal
de Sorocaba está alargando a avenida Comendador Pereira Inácio em toda a
sua extensão, rumo a Votorantin, atingindo faixa do imóvel de propriedade da
nossa Igreja, onde funciona o Betel – Lar da Igreja. As desapropriações já vêm
sendo feitas, sendo que a nossa propriedade sofrerá um corte em toda a sua
extensão, num total de 2.804,61m, inclusive as 5 casinhas existentes, serão
cortadas em um terço e como são velhíssimas, serão demolidas. Os peritos

que fizeram avaliação fixaram o preço de 1.830,61m a CR$ 180,00 por metro,
250 m ao preço de CR$ 875,00 o m. Procuramos o Sr. Prefeito e
amistosamente solicitamos revisão dos valores e graças ao prestígio do Hélio
Teixeira Callado, que nos acompanho na entrevista, conseguimos que o preço
de CR$ 180,00 fosse elevado para CR$ 210,00 e o de CR$ 210,00 para CR$
250,00, bem como a Prefeitura as casas por inteiro, ficando ainda o material
todo para Betel. Também o muro existente será demolido e reconstruído por
conta da Prefeitura. Recorrer da avaliação tivemos condições de fazê-la e obter
êxito, mas da desapropriação nada podemos fazer. Em face da situação acima
apontada a administração de Betel vem respeitosamente solicitar do Supremo
Concílio que como Assembléia Geral da IPI do Brasil, conceda autorização
para que o Presidente do Conselho Administrativo de Betel – Lar da Igreja, Dr.
Hélio Teixeira Callado, assine a escritura pública da área a ser desapropriada
pela Prefeitura Municipal de Sorocaba”. Após a leitura do documento acima o
Presbítero Carlos René Egg presta ainda esclarecimento ao Concílio,
respondendo a várias perguntas sobre a área e valores a serem pagos pela
Prefeitura. Aprova-se em seguida, proposta autorizando-se o representante
legal da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Presidente do Supremo
Concílio, Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, a outorgar procuração com
poderes bastantes ao Presidente do Conselho Administrativo de Betel – Lar da
Igreja, Presbítero Hélio Teixeira Callado, para assinar escritura pública de área
a ser desapropriada amigavelmente pela Prefeitura Municipal de Sorocaba,
pertencente a Betel – Lar da Igreja. Nada mais havendo, às vinte e três horas,
com o cântico do hino Oficial da Igreja , oração pelo Presbítero Hélio Teixeira
Callado e benção apostólica pelo Presidente, encerrou-se a presente reunião.
Para constar, eu Primeiro Secretário lavrei a presente ata que depois de lida foi
aprovada pelo plenário. São Paulo, 09 de setembro de 1978. Ass.) Hélio
Teixeira Callado. Eu Secretário Executivo, conferi e assino. Dimas Barbosa
Lima.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e um de junho de mil novecentos e
oitenta, no Salão Nobre do Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, sito à Rua Nestor Pestana, número cento e trinta e
seis, em São Paulo, Capital, sob a Presidência do Reverendo Doutor José
Coelho Ferraz, reuniu-se extraordinariamente o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, em sua terceira sessão extraordinária. À
primeira verificação de presença responderam a chamada os seguintes
membros da Mesa: Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, Presidente,
Reverendo Lutero Cintra Damião, Vice-Presidente, Presbítero Hélio Teixeira
Callado, Primeiro Secretário, Reverendo Mário Ademar Fava, Segundo
Secretário, Reverendo Dimas Barbosa Lima, Secretário Executivo e Reverendo
Doutor Theodoro Tanganelli, Tesoureiro. Ainda responderam a chamada os
seguintes delegados representando os seus respectivos Presbitérios: Sínodo
Central: Presbitério de Assis: Reverendos Luthero Cintra Damião e Jessé de
Andrade e Presbíteros Aristeu Carlos Vicentini e Paulino Isidoro; Presbitério de
Botucatu: Reverendo Antonio Coine e Presbítero Aureo Rodrigues Pinheiro;
Sínodo Meridional – Presbitério de Londrina: Reverendo Ângelo Bereta Filho,
Presbitério de Maringá: Reverendo Silas Barbosa Dias; Presbitério Oeste do
Paraná: Reverendo Ezequias Pires de Camargo e Geraldo Mathias Ferreira e
Presbíteros Nerode Rodrigues de Moraes e Jetro Batista de Oliveira;
Presbitério de Santa Catarina: Reverendo Josué Soares Barbosa e Doutor
Eliseu Vieira Gonçalves; Sínodo Ocidental – Presbitério de Araraquarense:
Reverendo Othoniel Marinho de Oliveira e Josué de Campos e Presbítero
Sebastião Rodrigues de Assis; Presbitério Brasil Central: Reverendos Doutor
Silas Silveira e Ryoshi Tizuka e Presbítero Elísio Lobo Guimarães; Presbitério
Oeste: Reverendos Doutores Laudelino de Abreu Alvarenga e José Coelho
Ferraz e Presbíteros Esmeraldo Figueira Filho e Doutor Paulo Pereira
Nogueira; Sínodo Oriental – Presbitério Bandeirante: Reverendo Leontino
Farias dos Santos e Presbítero Josué Pacheco de Lima; Presbitério Paulistano:

Reverendo Mário Ademar Fava e Presbítero Clécio Portela da Rocha;
Presbitério do Rio de Janeiro: Reverendos Mitchel Rosemberg Galdino e
Samuel Franco Menezes e

Presbítero Eliezer Jerônimo e Clóvis Garcia

Gonçalves; Sínodo São Paulo – Presbitério do Ipiranga: Reverendos Doutor
Silas Ferreira da Silva e Jair Ribeiro de Mello e Presbíteros Waldir Alves de
Souza e Edilson Nogueira Castello Branco; Presbitério Leste: Reverendo
Doutor José Guimarães; Presbitério São Paulo: Reverendos Abival Pires da
Silveira, Gerson Moraes e Doutor Rubens Cintra Damião; Sínodo Sul de São
Paulo – Presbitério de Osasco: Reverendo Dimas Barbosa Lima e Presbíteros
Enéas Rosa do Valle e Roldão Manoel Alves, Presbitério de Sorocaba:
Presbíteros Hélio Teixeira Callado e Eládio Pereira dos Reis; Presbitério de
Votorantin: Reverendo Uriel Silveira e José Ausberto Bressane e Presbíteros
Oswaldo Pelegrini Fantasia e Doutor Josué Gerson de Almeida; Presbitério de
Porto Feliz: Reverendo Adelino de Oliveira e Presbítero Eli Henrique da Costa;
Sínodo Setentrional – Presbitério Norte: Reverendo Adiel Tito Figueiredo;
Presbitério Pernambuco - Bahia: Reverendo Edeval Ferreira Brandão. Propõese tomem assento no Concílio os delegados dos Presbitérios criados
recentemente. Toma assento o representante do Presbitério de Mato Grosso
Reverendo Jurandir Pires de Oliveira. Há número legal pois registra-se a
presença de sete sínodos e vinte e três presbitérios. Passou-se a parte
devocional que constou do seguinte: oração pelo Presbítero Josué Pacheco de
Lima, leitura bíblica em primeiro Pedro, capítulo cinco, dos versículos um a
quatro pelo Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, seguida de mensagem e
encerramento com oração pelo Reverendo Jonas Nogueira. À segunda
verificação de “quorum” responderam à chamada os mesmo delegados da
primeira chamada. Com a presença de cincoenta e cinco delegados, havendo
“quorum”, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida
o senhor Presidente presta esclarecimento ao plenário sobre os motivos da
presente convocação, conforme publicação no órgão oficial da Igreja, qual seja:
“1) Autorizar a venda do prédio do antigo escritório da igreja e, se necessário
também da loja onde funcionava a Livraria Pendão Real, para aquisição
imediata de outra loja, em lugar mais apropriado para instalação da mesma; 2)
ratificar a compra do atual escritório da Igreja, feita pela Mesa Administrativa,

em caráter de urgência “ad referendum” do Supremo Concílio”. Propõe-se e é
aprovada a inversão da Ordem do Dia, tratando-se primeiramente do item dois
da convocação: ratificar a compra do atual escritório da Igreja feita pela Mesa
Administrativa , em caráter de urgência, “ ad referendum” do Supremo Concílio.
É dada a palavra ao Tesoureiro da Igreja Reverendo Doutor Theodoro
Tanganelli,

que

presta

detalhes

explicações

efetivada

pela

Mesa

Administrativa. Após a exposição feita pelo senhor tesoureiro propõe-se seja
aprovada o ato da Mesa Administrativa. O plenário homologa por unanimidade
o ato da Mesa. O Reverendo Adiel Tito de Figueiredo relata que o seu Concílio,
o Presbitério do Norte, registrou o seu aplauso ao ato da Mesa Administrativa
na ocasião da compra das atuais instalações do escritório da Igreja, nada
sabendo por que não foi publicado no órgão oficial da Igreja. Registra-se neste
instante sua comunicação. Passe-se ao item seguinte da convocação: autorizar
a venda do prédio do antigo escritório da Igreja e, se necessário, também da
loja onde funciona a Livraria Pendão Real, para a aquisição imediata de outra
loja em lugar mais apropriado para a instalação da mesma. É dada a palavra
ao senhor Tesoureiro da Igreja, Doutor Theodoro Tanganelli, que presta
esclarecimento sobre a possível transação e as de marches efetivadas até o
momento. O senhor tesoureiro responde a várias indagações formuladas pelos
delegados, prestando todas as informações solicitadas. Conclui-se que imóvel
do antigo escritório da Igreja hoje dá prejuízos, dada a sua ociosidade e a
nossa livraria hoje necessita novas instalações para pode expandir-se. É
proposta a venda do imóvel que abrigava o antigo escritório da Igreja, sito a
Rua Rego Freitas, número quinhentos e trinta e da loja que abriga a Livraria
Editora Pendão Real Ltda., sito a Rua Rego de Freitas, número quinhentos e
trinta, loja zero, aplicando-se o produto desta última venda na aquisição
imediata de outra loja em lugar mais apropriado para a instalação da mesma.
A mesma Comissão encarregada das transações anteriores e designada pela
Mesa Administrativa, foi indicada pelo plenário para efetivar a transação
constante da proposta acima aprovada. É composta do irmão Reverendo
Doutor Theodoro Tanganelli relator e Reverendos Dimas Barbosa Lima e
Doutor Eliseu Vieira Gonçalves. Esta Comissão é acrescida de mais um nome,
Presbítero Doutor Josué Gerson de Almeida. É proposto e aprovado um voto

de apreciação à Comissão pelo trabalho desenvolvido com a compra do
conjunto, sito a Rua Amaral Gurgel, numero quatrocentos e cincoenta e dois,
que abriga o atual Escritório da Igreja. Nada mais havendo a tratar, com cântico
do hino oficial “O Pendão Real”, oração e benção apostólica pelo Presidente
Reverendo Doutor José Coelho Ferraz, às onze horas e quarenta minutos,
encerrou-se a presente reunião. E para constar, eu Primeiro Secretário, lavrei e
assino a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelo plenário. São
Paulo, 21 de junho de 1980. Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário. Eu,
Secretário Executivo mandei transcrever e assino. Dimas Barbosa Lima.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Sessão de Abertura
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de um mil novecentos e oitenta e um,
no templo da Igreja Presbiteriana Independente de Casa Verde, São Paulo,
Capital, sito a rua Doutor Inácio Proença de Gouvêa, número quarenta e dois,
sob a presidência o Reverendo José Coelho Ferraz, os demais membros da
mesa, a saber: Vice-Presidente: Reverendo Luthero Cintra Damião; Primeiro
Secretário: Presbítero Hélio Teixeira Callado, Segundo Secretário: Reverendo
Mário Ademar Fava, o Tesoureiro: Reverendo Theodoro Tanganelli e o
Secretário Executivo Reverendo Dimas Barbosa Lima, sendo que à chamada
responderam 100 (cem) delegados, representantes dos Presbitérios conforme
segue: Sínodo Central: Presbitério Assis: Reverendos: Luthero Cintra Damião,
Jessé de Andrade e Presbítero Walter Signorini e Milton Corrêa Moraes;
Presbitério de Botucatu; Reverendos: Ademar Rogato e Aldo Antonio Gouveia
e Presbíteros Rolim Paula Lima e Roberto Moreira; Presbitério Centro Oeste
Paulista: Reverendos: Noidy Barbosa de Sousa e Tercílio de Almeida Coutinho
e

Presbítero:

Ducler

César.

Sínodo

Meridional:

Presbitério

Londrina:

Reverendos: Gerson de Araújo e Paulo Roberto Farias e Presbíteros: Ariovaldo
Ferraz Arruda e Enéas Carvalho Rocha; Presbitério Maringá: Reverendos:
Antonio Godoy Sobrinho e Othoniel Gonçalves e Presbíteros: Vittor de Mattos
Camargo e Paulo Eugênio Mendonças Anunciação; Presbitério Oeste do
Paraná: Reverendos: Giovani Gomes Pereira

e Alcides Duque Estrada e

Presbíteros Nerock Rodrigues de Moraes e Nelson Cerqueira Leite, ausente;
Presbitério de Santa Catarina: Reverendos: Alceu Roberto Braga e Aderbal
Carlim do Prado e Presbítero: Daniel da Silveira; Presbitério Sul do Paraná:
Reverendos Jorge Vieira e Jaime Clóvis da Silva e Presbíteros: Calleb Martins
Vieira; Presbitério Mato Grosso: Reverendos: Aury Vieira Reinaldet e Duanir
Martins Ferreira e Presbítero: Wilson Freire. Sínodo Ocidental: Presbitério
Araraquarense: Reverendos: Neudir Baptista e Rui Anacleto e Presbíteros:
Cláudio de Lemos e Sebastião Assis; Presbitério Brasil Central: Reverendos:
Sílvio Araújo Lobo e Renerval Rodrigues e Presbíteros Esaú Afonso de

Carvalho e Elísio Lobo Guimarães; Presbitério Oeste: Reverendos: Silas
Silveira e Joel Florêncio do Amaral e Presbíteros: Doutor Paulo Pereira
Nogueira e José Arthur Godoy; Presbitério Sul de Minas: Reverendos: Licurgo
Ferreira Filho e Isaias Garcia Vieira e Presbítero Tomás de Carvalho Dias,
ausente; Presbitério São Paulo Minas: Reverendos: David Rose de Carvalho e
Celso César Machado e Presbíteros: José Bernardes de Oliveira e Hélio Coraci
Messias. Sínodo Oriental: Presbitério Bandeirante: Reverendos Assir Pereira e
Leontino Farias dos Santos e Presbíteros: Josué Pacheco de Lima e Joel
Pasqualini Ferrari; Presbitério Paulistano: Reverendos: Álvaro Simões, Mário
Ademar Fava e Valdemar Soares Barbosa e Presbíteros: Clécio Portela da
Rocha, Dorival da Silva Colucci e Silas Freddi; Presbitério Rio de Janeiro:
Reverendos; João Correia Lima

e Samuel Franco Menezes e Presbíteros:

Teobaldo de Araújo e Eliezer Lopes Jerônimo; Presbitério Vale do Paraíba:
Reverendo José Alexandre Fogaça. Sínodo São Paulo: Presbitério Ipiranga:
Reverendos: Élio Nogueira Castelo Branco e Silas Ferreira da Silva e
Presbíteros: Antonio Cândido de Oliveira e Lauro Ferreira Júnior; Presbitério
Leste: Reverendos: Saulo de Mello, Leonildo Silveira Campos, Pedro Sanches
Vierma e Presbíteros: Daniel Martins Telles, Edson Lousada Alves e José
Ferreira Bitencourt; Presbitério São Paulo: Reverendos: Abival Pires da
Silveira, Rubens Cintra Damião, Ezequiel Tamarozzi e Presbíteros: João Daniel
Migliorini, Professor Zilton Bicudo e Pedro Caetano Ferreira. Sínodo Sul de São
Paulo: Presbitério Osasco: Reverendos: Antonio Gouveia de Mendonça,
Gerson Corrêa de Lacerda e Dimas Barbosa Lima e Presbíteros: Roldão
Manoel Alves, Sérgio Toquem de Arruda e Honram Gonçalves de Castro;
Presbitério de Sorocaba: Reverendos Paulo de Góes e Isaar Carlos Camargo e
Presbíteros: Evaldo Teixeira Callado; Presbitério Votorantin: Reverendos:
Jonas Gonçalves, Jairo Honório Corrêa e Uriel Silveira e Presbíteros: Josué
Gerson de Almeida, José ramos e Osvaldo Pelegrini Fantasia. Sínodo
Setentrional: Presbitério Norte: Reverendos: Adiel Tito Figueiredo e Francisco
José Cruz Moraes e Presbíteros: ausentes; Presbitério Pernambuco-Bahia:
Reverendos: Jonan Joaquim da Cruz e Edival Ferreira Brandão; Presbitérios
Extintos: Os Presbitérios de Araçatuba e Bauru do Sínodo Central; Porto Feliz
do Sínodo Sul de São Paulo, foram extinto. Ausentes: Presbitério Nordeste do

Sínodo Setentrional. Às vinte horas iniciou-se a sessão com oração pelo
Presidente, passando-se imediatamente ao Culto Público, sendo que a convite
especial do Presidente subiu ao púlpito o Reverendo Azor Etz Rodrigues, além
dos demais membros componentes da Mesa Diretora, quando pregou o
Presidente baseando-se a mensagem em primeira Samuel capítulo doze dos
versículos dois a cinco. Após o Culto fez-se nova verificação de “quorum”
respondendo à chamada, cento e oito delegados. Invertendo-se a ordem,
recebe-se o Presbitério Norte do Paraná recém organizado, dando-se assento
ao Concílio os seus representantes: Reverendos: Cláudio Oliver dos Santos e
Ângelo Bereta Filho e os Presbíteros: Oberdan Lucas Durão e Leonildo
Carminatti. Passou-se a eleição da nova mesa que ficou assim constituída:
Presidente: Reverendo Abival Pires da Silveira, com setenta e cinco votos;
Vice-Presidente: Reverendo Rubens Cintra Damião, com setenta e seis votos;
Primeiro Secretário: Reverendo Isaías Garcia Vieira, com setenta e seis votos;
e Segundo Secretário: Presbítero Ariovaldo Ferraz Arruda com oitenta e seis
votos, eleitos todos em primeiro escrutínio secreto. Consultados os eleitos se
aceitavam os cargos para os quais foram sufragados, responderam
positivamente. A seguir o Presidente ainda em exercício convidou os eleitos a
comparecerem perante o Concílio a fim de serem empossados. O Presidente
empossado Reverendo Abival Pires da Silveira colocou diante de si a Bíblia e
as Normas Constitucionais e Legais da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, mostrando que pela graça divina deseja juntamente com os demais
membros da Mesa governar a Igreja neste Triênio, por outro lado agradeceu a
confiança depositada pelo plenário na nova mesa e se manifesta confiante e
disposto a tudo fazer para o bem de nossa amada Igreja, lendo ainda
Deuteronômio capítulo trinta e um, versículos sete e oito e finalmente convida a
Igreja toda a se ajoelhar para uma palavra de oração pelo Reverendo Azor Etz
Rodrigues a favor da nova diretoria. Seguiu-se a uma breve homenagem
prestada pelo Presidente eleito Reverendo Abival Pires da Silveira ao ex
Presidente Reverendo José Coelho Ferraz e os seus colaboradores pelos
relevantes serviços prestados à Igreja, abraçando-o, e o Reverendo José
Coelho Ferraz deixando o recinto sob aplausos acompanhado pelo Reverendo
Assir Pereira designado no momento pelo Presidente. O Presbítero Silas

Freddi do Presbitério Paulistano apresentou motivo de sua ausência à reunião
anterior, que foi aceito. Estabeleceu-se o seguinte horário regimental: das oito
às nove horas, devocional, às nove horas expediente até às doze horas,
seguindo-se o almoço, retornando as atividades às catorze horas até às
dezessete horas e à noite às dezenove horas e trinta minutos, culto Público.
Nomeou-se a Comissão de Exercícios Devocionais, ficando constituída pelo
Reverendo Assir Pereira e Presbítero José Lopes da Silva, que propôs para
pregar amanhã, segunda-feira de manhã na devocional o Reverendo Jonan
Joaquim da Cruz, e à noite o Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, sendo
aprovado. Resolveu-se que o hino quatrocentos e trinta dos Salmos e Hinos
seja o oficial para esta reunião do Supremo Concílio, portanto para ser cantado
em todos do trabalhos. As vinte e três horas e trinta minutos encerrou-se a
presente sessão com oração pelo Vice-Presidente Reverendo Rubens Cintra
Damião e a Benção pelo Presidente Reverendo Abival Pires da Silveira. Na
função de Secretário Executivo mandei lavrar e assino a presente ata.
Reverendo Ezequias dos Santos. São Paulo, 21 de Setembro de 1983.

ATA DA 9ª REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Segunda sessão
No dia vinte e seis de janeiro de um mil novecentos e oitenta e um, no mesmo
local da sessão anterior, sob a presidência do Reverendo Abival Pires da
Silveira e após a devocional dirigida pelo Reverendo Jonan Joaquim da Cruz,
iniciaram-se os trabalhos às nove horas e trinta minutos, neste dia vinte seis de
janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e um. Fez-se a verificação do
“quorum” estando presente cento e um (101) representantes. Foi lida e
aprovada a ata da sessão abertura com as devidas observações. Entraram os
documentos numerados de um a quarenta e cinco (45), os quais foram lidos e
encaminhados às comissões competentes. Registra-se e que se agradeça a
carta de saudação ao Concílio enviado pela Igreja Episcopal e assinada pelo
Bispo Sumio Takatsu. Prorrogou-se o horário regimental para a leitura do
documento de nomeações das Comissões como segue: 1) Comissão para
exame das atas e atos dos Sínodo: Central – Reverendo Gerson Corrêa
Lacerda e os Presbíteros Enéas Carvalho Rocha e Roldão Manuel Alves;
Meridional: Reverendo Davi Rose de Carvalho e Presbíteros: Milton Corrêa de
Moraes e Daniel Martins; Ocidental: Reverendo Ademar Rogato e Presbíteros:
Sebastião Assis e Daniel Rosa; Oriental: Reverendo Saulo de Mello e
Presbíteros: Edson Lousada Alves e José Ferreira Bitencourt; Setentrional:
Reverendo Silas Ferreira da Silva e Presbíteros: Lauro Ferreira Júnior e Dorival
da Silva Colucci; Sul de São Paulo: Reverendo Ezequiel Tamarozzi e
Presbíteros: Victor de Matos Camargo e Cláudio de Lemos; São Paulo;
Reverendo José Alexandre Fogaça e Presbítero José Pascoalino Ferreira; 2)
Comissão de Transcrição das Atas do Supremo Concílio e atos da Mesa
Administrativa: Reverendo Alceu Roberto Braga, Leonildo Silveira Campos e
Aderbal Carlim do Prado e o Presbítero Hélio C. Messias; 3) Comissão de
Papéis e Consultas: Reverendos Isaar Carlos de Camargo, Ruy Anacleto,
Luthero Cintra Damião, Jonan Joaquim da Cruz e os Presbíteros: João Daniel
Migliorini e Eliezer Lopes Jerônimo; 4) Comissão de Estatística e Estado
Espiritual da Igreja: Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, Ângelo Bereta Filho,

Celso Machado e Presbíteros: Calleb Vieira e Onan Gonçalves de Castro; 5)
Comissão de Indicações: Reverendos Assir Pereira, Neudir Batista e
Presbíteros: Zilton Bicudo, Josué Pacheco de Lima e Paulo Pereira Nogueira;
6) Comissão Relações Públicas: Reverendos Leontino Farias dos Santos e
Joel Florêncio do Amaral e o Presbítero Esaú Afonso de Carvalho; 7) Comissão
de Redação de Uma Pastoral à Igreja: Reverendos: Antonio de Godoy
Sobrinho, Antonio Gouvêia de Mendonça, Dimas Barbosa lima e Isaar Carlos
de Camargo; 8) Comissão de Oração Permanente: Reverendo Jurandir Pires
de Oliveira, Glicério Elias de Lelis e o Presbítero Enéas Carvalho Rocha; 9)
Comissão de Exame do Relatório da Mesa Administrativa: Reverendo Gerson
Moraes de Araújo, Lysias Oliveira dos Santos e Tercílio de Almeida Coutinho e
os Presbíteros: Eraldo Teixeira Callado e José Artur Godoy; 10) Fundação
Eduardo Carlos Pereira: Reverendo Uriel Silveira, Noedy Barbosa de Souza e
Jorge Vieira e o Presbítero Elísio Lobo Guimarães; 11) Comissão Junta de
Imprensa e Comunicação: Reverendo Otoniel Gonçalves, Alcides Duque
Estrada e Francisco José Cruz Moraes e o Presbítero Wilson Freire; 12) Fundo
de Sustento: Reverendos: Mário Ademar Fava e Edival Ferreira Brandão e os
Presbíteros: Hélio Teixeira Callado e Daniel Silveira,; 13) Betel: Reverendos
Silas Silveira e Jairo Honório Corrêa e os Presbíteros: Nerock Rodrigues de
Moraes e José Ramos; 14) Junta de Missões: Reverendos Jonas Gonçalves,
Licurgo Ferreira Filho e Tuiuti Tamandaré de Lima e Presbíteros: Paulo
Eugênio Mendonça de Anunciação e Silas Freddi; 15) Atividades Leigas:
Reverendos: Álvaro Simões e Sílvio de Araújo Lobo e o Presbítero Oséas
Francisco Pereira; 16) Finanças Jaime Clóvis da Silva e Pedro Sanches Vierma
e os Presbíteros: Josué Gerson de Almeida, Oberdan Lucas Durão e Ducler
César; 17) Conselho Administrativo do Seminário: Reverendo Adiel Tito
Figueiredo, Élio Nogueira Castelo Branco e Paulo Roberto Farias e
Presbíteros: Oswaldo Pelegrini Fantasia, e 18) Missão Evangélica Caiuá:
Reverendo Renerval Rodrigues e Waldemar Soares Barbosa e Presbíteros:
Clécio Portela e José Butulim. Às doze horas e quinze minutos suspendeu-se a
sessão para o almoço. Às catorze horas e quarenta minutos foram reabertos os
trabalhos, é dado a entrada do documento quarenta e quatro do Reverendo
Aderbal Carlim do Prado, responsável pelo trabalho em Porto Alegre,

solicitando ajuda financeira para o trabalho em apreço, que se encaminhe à
Comissão de Papéis e Consultas. O relator da Comissão de Relações
Públicas, Reverendo Leontino Farias dos Santos apresentou ao plenário o
Reverendo
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correspondente, o qual agradece. Deu-se entrada ao documento quarenta e
cinco do Presbitério de São Paulo em que se pede uma definição acerca do
Pentecostalismo e Ecumenismo, encaminha-se para a Comissão de Papéis e
Consultas. Às quinze horas e quinze minutos foi suspensa a sessão a fim de
que as Comissões possam trabalhar. Às vinte horas e trinta minutos foram
reabertos os trabalhos após o culto em que pregou o Reverendo Antonio de
Godoy Sobrinho, baseando a Mensagem tema: “Memória e Esperança” no
texto primeira Coríntios onze e versículos de vinte e três a trinta”. A Comissão
de Exercícios Devocionais propôs que preguem amanhã o Reverendo Sérgio
Corrêa no período matinal e à noite o presidente Reverendo Abival Pires da
Silveira, sendo aprovado. As vinte e uma hora e quarenta minutos, encerou-se
a presente sessão com a oração dominical feita por todo o Concílio. Na função
de Secretário Executivo mandei lavrar e assino a presente ata. Reverendo
Ezequias dos Santos. São Paulo, 28 de setembro de 1983.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Terceira Sessão
No dia vinte e sete de janeiro de hum mil novecentos e oitenta e um. Após
exercícios devocionais dirigidos pelo Reverendo Sérgio Corrêa, às nove horas
e vinte e cinco minutos , iniciou-se esta sessão terceira do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil , no mesmo local da sessão
anterior, sob a presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira, respondendo
à chamada 90 (noventa) delegados. Passou-se a leitura e aprovação da ata da
sessão anterior com as devidas observações. Entraram os documentos
numerados de quarenta e seis (46) a quarenta e nove (49), que foram lidos e
encaminhados às comissões competentes. Foi aprovado documento trinta e
cinco, relatório de Betel com apreciação pelo plenário à liderança daquela
casa. Foram recebidos como membros correspondentes os pastores,
Reverendos: Sherlock Nogueira e Azor Etz Rodrigues, sendo que ambos
usaram da palavra. Foram aprovados os livros de atas e atos dos Sínodos:
Oriental, São Paulo, Sul de São Paulo e Meridional com as devidas
observações. Usou da palavra o irmão Altivo José da Silveira, agente do jornal
“Ultimato”, fazendo divulgação deste noticioso evangélico. Às doze horas e dez
minutos foram suspensos os trabalhos voltando a funcionar a sessão às
catorze horas e vinte minutos, quando orou o presbítero Hélio Teixeira Callado,
especialmente a favor do colega Reverendo João Rodrigues que se adoeceu
quando participava desta reunião conciliar. Foram recebidos os seguintes
pastores como membros correspondentes: Reverendos: Valdemar Soares
Barbosa, Luiz Inácio Alves, Emanuel Teixeira Bastos, Josué Xavier de Freitas,
Hermínio Munhoz Carrenho , Nércio Bernal, Jorge do Amaral Pinto, Jairo
Jacob, Carlos Caetano Monteiro, Laudelino de Abreu Alvarenga, Derly Jardim
do Amaral, Silas do Amaral Pinto, Trajano de Paula, Odilon de Carvalho,
Glicério Elias de Lelis, Valdomiro Pires de Oliveira, Altemiro Carlos Menezes,
Ryoshi Tizuka, Florisval Carbona Costa, Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa,
Volnei Edson dos Santos, Adão Carlos Organo, Uverland Barros da Silva, João
dos Passos Furtados, Venício Nogueira e Wilson Roberto Sales Devidé e as

Irmãs Isna Ruth do Santos Xavier e Odete Ferreira Barros Lima, sendo que
esta última, usou da palavra abordando o assunto literatura para crianças “
Falemos de Cristo aos Pequeninos”, quando o plenário apreciou sobremaneira
o trabalho desenvolvido por esta equipe e que a Comissão de Educação Cristã
a ser designada pelo Concílio entre em contacto com a irmã em apreço para a
impressão deste literatura. Assumiu a presidência, o vice-Presidente,
Reverendo Rubens Cintra Damião. Foram aprovados os relatórios da
Comissão Estatística e que se encaminhe ao Secretário Executivo as
sugestões apresentadas; da Missão Caiuá, também com as devidas
observações; e do Fundo de Sustento. A seguir reassumiu a presidência o
Reverendo Abival Pires da Silveira. Foram aprovados. Foram aprovados o livro,
atas e atos do Sínodo Central com as observações pertinentes; o livro de
transcrição de atas do Supremo Concílio e atos da Mesa Administrativa. Foram
ainda aprovados os relatórios: da Comissão de Finanças; da Tesouraria da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, com os agradecimentos do
Presidente ao Tesoureiro, Reverendo Teodoro Tanganelli, sendo que este
último fez uso da palavra para alguns esclarecimentos; da Comissão de
Finanças, “Livraria e Editora Pendão real Limitada”, resolveu-se encaminhar o
documento para a Mesa Administrativa. Às quinze horas e quinze minutos foi
suspensa a sessão para continuar à noite às vinte e uma horas e quarenta
minutos, após o culto, quando assumiu a presidência, Reverendo Rubens
Cintra Damião . O plenário aprovou a sugestão da Comissão de Exercícios
Devocionais para que preguem amanhã os Reverendos Luthero Cintra Damião
e Sílvio de Araújo Lobo respectivamente nos períodos: Matinal e Vespertino.
Foram aprovados os seguintes documentos: Número Sete: quanto às Revistas
para a Escola Dominical; que o Supremo Concílio possa atribuir à Comissão de
Educação Cristã a responsabilidade de agilizar um programa conveniente para
as Escola Dominical, fornecendo-lhes recursos suficientes para tal, de modo
que possa cobrar resultados no tempo próprio; Número Seis: quanto ao
Conselho negar o Templo para realização de casamento misto. Resolveu-se:
Tendo em vista o disposto no item dois do título dezesseis das Ordenações
Litúrgicas que na forma do Artigo cento e sessenta da Constituição da Igreja
tem força de lei e que diz textualmente: “Pode a Benção Matrimonial ser
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Evangélicos, desejem a Cerimônia”. Não deve o Conselho negar o Templo
para a realização da Casamento Misto. Número oito: Relacionado com o
falecimento do Reverendo Aretino Pereira de Matos: que se registre em ata,
um voto de gratidão à Deus pelos excelentes serviços prestados enquanto foi
pastor em nossa Denominação; Número Nove: relativo à publicação do
Reverendo Adolfo Machado Corrêa. “Lar, Escolas e Igrejas”. a) que se
recomende a leitura de “lar, escolas e Igreja”; b) que se dê conhecimento desta
decisão aos patrocinadores; c) que se registre um voto de apreciação por tão
importante publicação; Número Dez: relacionado com o falecimento do
Reverendo Jorge Bertolaso Stela, fez-se um minuto de silêncio em
homenagem póstuma à sua memória e que se registre em ata voto de gratidão
à Deus por esta vida, sendo que orou também o Presidente, Reverendo Abival
Pires da Silveira: Documento doze e quarenta e quatro, relativos à aquisição de
terrenos em Campo Grande, no Estado de Mato Grosso do Sul, e Porto Alegre,
no Rio Grande do Sul; resolveu-se que o Supremo Concílio autorize a Junta de
Missões a estudar planos com vistas a aquisição de imóveis em pontos
estratégicos do país e agilizar campanhas nessa direção. Às vinte e três horas
e vinte minutos, encerrou-se a presente sessão com oração pelo Reverendo
Élio Nogueira castelo Branco. Na função de Secretário Executivo mandei lavrar
e assino a presente ata. Reverendo Ezequias dos Santos. São Paulo, 29 de
setembro de 1983.

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quarta sessão
Aos vinte e oito dias de janeiro hum mil novecentos e oitenta e um, após os
exercícios devocionais em que pregou o Pastor, Reverendo Luthero Cintra
Damião, às nove horas e trinta minutos iniciou-se a quarta sessão do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, no mesmo local da
sessão anterior, após a verificação de “quorum” em que se achavam presentes
oitenta delegado oficiais, sob a presidência do Reverendo Abival Pires da
Silveira. Tomou assento ao Concílio o Presbítero Zilton Bicudo do Presbitério
São Paulo, do Sínodo de São Paulo. Aprovou0se a ata da sessão anterior com
as devidas observações. Foram aprovados os seguintes documentos: Número
cinqüenta: que se dê procuração ao Reverendo Otoniel Marinho de Oliveira, a
fim de se proceder a venda da propriedade de Aparecida do Taboado, Mato
Grosso do Sul. Registra-se o recebimento de um telegrama de saudações da
Igreja Presbiteriana Independente Renovada. Deram entrada os documentos
de números cinqüenta e um à cinqüenta e três que foram encaminhados às
Comissões Competentes. O relator da Comissões de Papéis e Consulta,
Reverendo Doutor Isaar Carlos de Camargo, apresentou o relatório em relação
aos seguintes: Número treze: do Presbítero Edson Lozado Alves, quanto ao
aproveitamento de seminaristas no período de férias em trabalhos junto às
Igrejas, resolveu-se que: “ os candidatos ao Ministério estão jurisdicionados
aos respectivos Presbitérios e sob orientação de seus Tutores, de modo que,
qualquer programa de trabalho de férias tem de ser resolvido no
relacionamento direto entre as partes”; Número Catorze: do Presbitério Leste,
acerca da recepção de obreiros e seu sustento por parte do Presbitério,
quando não há mais condição de ser aproveitado pelo mesmo , aprovou-se: “ A
Constituição não prevê transferência condicional do Ministro de um para outro
Presbitério, de sorte que uma vez recebido por um Concílio o obreiro goza de
todos os privilégios e assume todas as responsabilidades”; Número Quinze: do
Presbítero Edson Lozado Alves, quanto ao comissionamento superior à cinco
anos consecutivos em uma mesma Igreja; aprovou-se: “ A proposição implica

modificações nas Normas Constitucionais da Igreja; de sorte que a matéria
deve ser remetida à Comissão Especial que trata do assunto”; Número
Dezessete: quanto à unificação do hinário, do Presbitério Brasil Central,
resolveu-se que reitera a resolução do Supremo Concílio de Osasco, no
sentido de recomendar às Igrejas o uso dos Salmos e Hinos na nova versão
para que haja uniformidade; Número dezoito: do Presbitério do Rio de Janeiro,
quanto à ordenação de presbíteras, resolveu-se que: A matéria versada no
documento é extemporânea, por não ter ainda subido ao Supremo Concílio;
Documento Dezenove: quanto à venda do Hospital Evangélico de Sorocaba
pela Associação Evangélica Beneficente, solicitação de esclarecimento que o
Supremo Concílio manifeste estranheza quanto a possível venda e solicite da
direção de Associação Evangélica Beneficente os esclarecimentos necessários
que devem ser feitos à Mesa Administrativa, da reafirmação de fé e
inquietações quanto a situação das Igrejas; “ São válidas as inquietações
manifestadas pelos componentes do Sínodo Meridional devendo ser objeto de
consideração da Nova Direção do Supremo Concílio: Número Vinte e Um: do
Sínodo Meridional, quanto a criação da Faculdade de Teologia em Londrina,
Paraná e suas responsabilidades pelo não cumprimento, resolve-se que: Não
existe possibilidade de responsabilizar que quer que seja pela não instalação
de tal instituição, primeiro porque não se criou nenhum órgão especial para
proceder a instalação e segundo, porque não se fixou prazo para a execução
do decidido e quanto ao cumprimento da deliberação cabe a este Supremo
nomear a Comissão de Instalação, fixar prazo e indicar os recursos hábeis para
prover a manutenção da nova entidade; Número Vinte Dois: do Sínodo
Meridional, pedindo apoio aos Gideões Internacionais, “ que o Supremo
Concílio manifeste seu decidido apoio moral e espiritual, bem como seu
reconhecimento ao extraordinário trabalho de divulgação da Bíblia. Às doze
horas suspendeu-se a sessão para o almoço, sendo reaberta às catorze horas
sob a presidência do Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Registrou-se a
presença e tomou assento ao Concílio o Reverendo Eber Ferreira Silveira
Lima, substituindo ao Reverendo Doutor Silas Ferreira da Silva, do Presbitério
do Ipiranga. Foi aprovado o livro de atas e atos do Sínodo Setentrional com as
seguintes observações: a) a ata esta intitulada “ Ata competente do Sínodo

Setentrional da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”, quando o correto
deve ser: Ata da reunião ordinária do Sínodo Setentrional da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil; b) não consta a numeração seqüencial
da ata que deve ser a sétima reunião; c) a ata não teve término, sendo relatada
a falta de “quorum” da segunda convocação na mesma ata, quando o certo
deveria ser o registro de outra ata com os acontecimentos; d) o livros de atas
deve ser encapado. Decidiu-se que a reunião extraordinário do Supremo
Concílio se realize em Londrina, Paraná. Registrou-se a presença dos
seguintes Pastores: Reverendos: Clóvis Valdemar Lopes, Roberto Viani,
Manoel Alves Guerra, Jonas Nogueira, Wilson Carvalho Martins, Flávio Antonio
Santana, Lincoln Von Sohstem Rezende, Jair Ribeiro de Mello, Othoniel
Marinho de Oliveira e Rubem Alberto de Souza. Aprovou-se o relatório da
Fundação “ Eduardo Carlos Pereira”, destacando-se alguns dados do Mesmo:
a) das finanças: Saldo em caixa CR$ 12.691.631,55 ( Doze milhões, seiscentos
e noventa e um mil, seiscentos e trinta e um cruzeiros, cinqüenta e cinco
centavos); provenientes das vendas de túmulos no Cemitério de Congonhas;
CR$ 4.282.818,67 ( quatro milhões, duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e
oito cruzeiros e sessenta e sete centavos), de juros: CR$ 1.082.580,14 ( Hum
milhão, oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta cruzeiros e catorze centavos);
Correção Monetária: CR$ 7.246.232,74 ( Sete Milhões, duzentos e quarenta e
seis mil, duzentos e trinta e dois cruzeiros e setenta e quatro centavos) da
aplicação das finanças, tendo em vista que a aplicação do saldo mencionado
no item “a”, só poderá ser aplicado na aquisição de imóveis, a Fundação nesse
sentido envidou esforços, procurando imóveis em várias regiões. A busca de
um local adequado para instalação definitiva do Seminário, porém, nada de
definitivo foi possível estabelecer; c) das Atividades da Fundação; a Fundação
sente-se desmotivada para desempenho de suas atividades, dada a limitação
de suas funções. Assume a presidência neste momento o Reverendo Abival
Pires da Silveira, sendo que o vice Presidente, Reverendo Doutor Rubens
Cintra Damião apresentou os relatórios que foram registrados a respeitos de
sua representação junto à UNELAM ( Unidade Evangélica Latino Americana),
atualmente Conselho Latino Americano de Igrejas, junto à confederação
Evangélica do Brasil; à Aipral ( Aliança de Igrejas Presbiterianas e Reformadas

da América Latina; junto à Aliança de Igrejas Reformadas ( W.A.R.C), Igrejas
Presbiterianas e Congregacionais. Da Comissão de Finanças, o documento
cinqüenta e um, solicitação de aumento da pensão e aposentadoria dos
Pastores e Viúvas de Pastores, foi aprovado conforme parecer “que o
documento seja encaminhado à Mesa Administrativa, para que dentro do
“Orçamento”, já elaborado se estude a viabilidade de atendimento”. Registrouse a presença dos Pastores: Reverendos: Edson de Oliveira Farias, Misael
Ricardo de Freitas, Odair Pedroso Mateus, José Carlos Barbosa, Paulo Martins
de Almeida e Ruben Aversari e dos Presbíteros: Galdino de Oliveira e Azir
Garcia de Almeida e da irmã Hilda Pio da Silveira, tendo a mesma feito o uso
da palavra. Registrou-se um voto de apreciação pelos relevantes serviços
prestados à Betel por aquela nossa irmã durante três décadas. Da Comissão
de Papéis e Consultas foram aprovados os documentos: Número Vinte Quatro:
do Sínodo Meridional a respeito da não publicação de atos oficiais por parte de
“O Estandarte”, resolveu-se: Que se encaminhe a matéria ao órgão oficial da
Igreja com a determinação de que se dê os devidos esclarecimentos.
Prorrogou-se o horário regimental até às dezoito horas. Documento Vinte três:
do Sínodo Meridional, solicitando decisão quanto à uma política salarial
unificada para os pastores, resolveu-se que seja fixado um piso de para
salários pastorais, na seguinte base: a) Pastor de dedicação exclusiva: Cinco
Salários mínimos regionais e que a vigência de resolução seja à partir de
janeiro de Hum mil novecentos e oitenta e dois, Documento Vinte Nove: do
Presbitério de São Paulo, votos de congratulações à Sociedade Bíblica do
Brasil por suas atividades de publicação das Escrituras Sagradas, resolveu-se:
que se registre em ata um voto de apreciação à Sociedade Bíblica do Brasil,
pelo notável trabalho de divulgação da Palavra de Deus, recomendando-se às
Igrejas que continuem a dar apoio a essa entidade, promovendo inclusive a
tradicional coleta do segundo domingo de dezembro”; Documento Trinta um: do
Presbitério Brasil Central, que os Presbitérios, Sínodos, Igrejas ou membros
encaminhem antecipadamente os documentos e papéis a serem enviados ao
Supremo Concílio, a fim de que sejam examinados a analisados , resolveu-se
que: A matéria implica alteração ao Regimento Interno do Supremo Concílio de
modo que, o documento deve ser remetido a uma comissão especial que

estudará a atualização deste Regimento Interno; Assumiu a presidência o Vice
Presidente Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Documento Trinta e
Quatro: Do Sínodo Oriental referente à publicação da Bíblia na linguagem de
hoje com a colaboração da Confederação nacional dos Bispos do Brasil e suas
implicações ecumênicas, responde a Comissão e foi aprovado: Que a
participação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil na publicação da
referida Bíblia é Meramente econômica sem nenhuma participação na redação
do Texto pelo que não há no fato nenhuma “resposta a acenos ecumenistas do
Catolicismo Romano”; Documento Quarenta e Dois: do Presbitério de Assis:
quanto ao desejo de se organizar a Confederação dos Adolescentes, aprovouse o seguinte: Que se deve arregimentar os adolescentes e incentivar a
formação de sociedade de jovens, na respectiva faixa etária e a medido do
progresso destas entidades, os Presbitérios organizarão as federações
próprias até que haja condições para a criação da Confederação; Documento
Vinte sete: do Sínodo de São Paulo acerca da oficialização do feriado nacional
em doze de outubro pela Presidência da República, arquivou-se o mesmo,
visto que a Mesa Administrativa já deliberou acerca do assunto; Documento
Vinte e oito: do Presbitério São Paulo, referente ao manifesto relacionado com
os jogos de todos os matizes resolveu-se que: expressar a preocupação da
Igreja quanto à proliferação de jogos de azar no País, em suas diferentes
modalidades; Documento Quarenta e Cinco: do Presbitério São Paulo acerca
do Pentecostalismo e Ecumenismo, aprovou-se: que as resoluções da Mesa
Administrativa sobre o assuntos em vinte seis de julho de hum mil novecentos
e oitenta foram redigidas em termos claros, precisos e objetivos, dispensandose portanto qualquer outra manifestação complementar; Documento Onze e
Vinte seis: do Presbitério Pernambuco Bahia, solicitando ajuda e dispensa dos
5% (cinco por cento) a favor dos seminaristas da referida região e que a verba
das Igrejas para o Supremo Concílio seja revertido para o Fundo de Sustento
Teológico “Vicente Themudo Lessa”, resolveu-se que as igrejas localizadas na
área do Sínodo Setentrional continuem remetendo os (5%) cinco por cento ao
Supremo Concílio e que a Mesa Administrativa consigne em seu orçamento,
verba para ajudar na manutenção dos candidatos ao ministério daquela região
e quanto ao uso indevido dos 5% (cinco por cento) referentes a Hum mil

novecentos e oitenta do Presbitério Norte no Fundo de Sustento Teológico “
Vicente Themudo Lessa”, este Concílio excepcionalmente o considera
aprovado. Prorrogou-se o tempo regimental para o término e aprovação do
assunto que se encontra em pauta: Documento Quarenta e Nove: do plenário,
abordando as críticas e noticias dolorosas publicadas na Seara Independente,
resolveu-se que: O Supremo Concílio condena veementemente todas as
violências verbais e escritas, todas as referências injuriosas ao próximo, bem
como a divulgação de fatos sobre pessoas ou entidades que não tenham foros
de veracidade, também que o Supremo Concílio condene toda e qualquer
publicação tendenciosa que envolva a honorabilidade de qualquer pessoa;
lembra finalmente o Supremo Concílio que tais ocorrências constituem fatos
puníveis que devem receber disciplina no âmbito próprio dos Conselhos ou dos
Presbitérios: Documento cinqüenta e três: do próprio plenário relacionado com
a extinção do Conselho Administrativo e a Direto Executiva do Seminário; a
nomeação e criação do Conselho de Educação Teológica constituída de
7(sete) membros e que a Fundação “Eduardo Carlos Pereira” além das funções
estabelecidas por força de seus estatutos, tenha a função de administrar, gerir
e cuidar dos bens patrimoniais da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil:
resolveu-se : O Supremo Concílio aprova a alteração proposta sobre a
estrutura do órgão administrativo e de Administração interna do Seminário
Teológico . Quanto à atribuição de função gerencial de bens patrimoniais à
Fundação “Eduardo Carlos Pereira”, não deve ser aprovada por implicar
alteração do Estatuto da Fundação fora de esfera de competência que é a
Educação Teológica. Às dezoito horas e vinte minutos suspendeu-se a sessão
para continuar após o culto vespertino; quando pregou o Reverendo Sílvio
Araújo Lobo, reiniciando-se a sessão às vinte e uma horas e dez minutos, sob
a presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira. Recebeu -se na qualidade
de membro visitante o Reverendo e deputado estadual Ivan Espíndola de Ávila,
dirigindo palavras ao Concílio de saudação e estímulo. O Presidente dirigiu-se
à Igreja, Presbitério e Sínodo hospedeiros do Supremo Concílio uma palavra
de gratidão pela excelente hospedagem oferecida e particularmente às irmãs
que trabalharam incansavelmente na cozinha. Deu-se a palavra à irmã Diva
Jardim da Costa que dirigiu ao concílio uma palavra de amor e carinho para

com todos os conciliares. Aprovou-se o Documento Quarenta e três referente
ao relatório da Junta de Missões da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
relativo ao Triênio setenta e oito e oitenta, como segue: A Comissão
encarregada de examinar o relatório e livro de atas da Junta de Missões da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, cumpriu o seu dever e é de
parecer que se aprove: I – Relatando: 1. Que o trabalho realizado foi de
excelente qualidade; 2. Que resultou na recepção de cento e vinte e seis novos
membros e aquisição de propriedades: casa e templo em Maceió, terreno em
Itaipu, duas casas e templos em Pimenta Bueno e casa e salão de Cultos em
Cacoal; II – Recomendando: 1. Que as atas sejam melhor elaboradas,
registrando com clareza suas decisões, bem como identificando os nomes dos
envolvidos; 2. Que a junta registre em ata seus estatutos; 3. Que seja feito
melhor levantamento estatístico do trabalho relacionando: campo, obreiros e
relacionamento com Presbitérios ( eclesiásticos e financeiro); 4. Que a
Secretaria Executiva da Igreja faça um levantamento das propriedades em área
missionária (terrenos, casas, templos, telefones, veículos, etc); 5. Que os
presbitérios orientem as Igrejas para nomeações de agentes missionários; 6.
Que a Mesa Administrativa estude a possibilidade de votar uma verba maior
para a Junta de Missões a fim de que ela possa remunerar melhor os
missionários, reajustando-os semestralmente; III – Propondo – 1. Que se
registre um voto de apreciação aos irmãos Reverendo Ryoshi Tizuka,
presidente e Presbítero Humberto Pereira Viana ( Diretor do Campo
Missionário) e que se oficie a eles, extensivo aos demais membros de equipe;
2. Que as contas sejam apresentadas à Mesa Administrativa para aprovação;
3. Que a Mesa Administrativa verifique a real situação financeira da família do
missionário José de Arimatéia, falecido em acidente automobilístico e se for o
caso excepcionalmente seja concedida á sua viúva uma pensão mensal
vitalícia; 4. Que a Mesa se manifeste sobre a legalidade das aquisições e
alienações efetuadas pela Junta e outros elementos, autorizados por força de
decisão da Mesa Administrativa em sua décima primeira reunião da sétima
legislatura; 5. Que a Mesa informe ao plenário a situação em que se encontram
as propriedades do extinto Presbitério Minas Gerais, hoje área Missionária; 6.
Que se registre um voto de pesar pelo falecimento do Missionário José de

Arimatéia, Obreiro falecido em acidente automobilístico quando em serviço do
Senhor; 7. Observe-se que nos itens onde foram solicitados os esclarecimentos
os mesmo foram dados pelo Reverendo Ryoshi Tizuka. A Comissão de
indicações apresentou seu relatório o qual foi aprovado conforme segue: Mesa
Administrativa: Presidente: Reverendo Abival Pires da Silveira; Vice-Presidente
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião; Primeiro Secretário: Reverendo
Isaías Garcia; Segundo Secretário: Presbítero Doutor Ariovaldo Ferraz Arruda;
Secretário

Executivo:

Presbítero

José

Pacheco

de

Lima; Tesoureiro:

Reverendo Ezequias dos Santos; Fundação “Eduardo Carlos Pereira”:
Reverendos: Dimas Barbosa de Lima, Laudelino de Abreu Alvarenga, Ângelo
Bereta Filho, João dos Passos Furtado, Mário Ademar Fava e Presbíteros:
Doutor José Lopes da Silva, Naur do Valle Martins, Doutor Sérgio Furquim de
Arruda e Doutor Altemiro Gomes de Brito; Comissão de Finanças: Reverendo
Pedro Sanches Vierma e Doutor Eduardo Carlos Pereira Nogueira , Junta de
Imprensa e Comunicação: Reverendos: Leontino Farias dos Santos, Doutor
Paulo Cintra Damião, Gerson Moraes de Araújo, Valdomiro Pires de Oliveira e
Presbítero João Daniel Migliorini; Comissão de Educação Cristã: Reverendo
Leonildo Silveira Campos, Antonio de Godoy Sobrinho, Manoel Alves Guerra,
Odilon de Carvalho, Zenon Lotufo Júnior, Milton dos Santos, Gerson Corrêa de
Lacerda e Professoras Jaci do Valle Pereira Nogueira, Odete Barros Lima e
Umbelina Bologna; Comissão de Atividades Leigas: Presbíteros: Zilton Bicudo,
Paulo Pereira Nogueira, Silvestre Carlos Cassulino e Professora Alice Pereira
do Amaral Camargo; Junta de Missões: Reverendos Ryoshi Tizuka, Paulo de
Mello Cintra Damião, Jonas Gonçalves, Silvio de Araújo Lobo, Presbíteros:
Doutor Acácio de Melo Amaral Camargo, Eraldo Teixeira Calado, Osvaldo
Pelegrino Fantasia, Doutor Luiz Antonio Fernandes Monteiro Cruz e Professora
Vera Borges de Campos; Comissão de Assessoria Jurídica: Reverendos: Isaar
Carlos de Camargo, Rubens Cintra Damião e Elizeu Gonçalves; Comissão de
História e Museu: Reverendos: Sérgio Paulo de Almeida, Ezequiel Tamarozzi e
Presbíteros: Doutor Benjamim Themudo Lessa e José Aristeu da Silva;
Comissão de Diaconia: Reverendos: Adiel Tito de Figueiredo, Elizeu Rodrigues
Cremm, Glicério Elias de Lelis, Diáconos: Daltro Isídio dos Santos e professora:
Marília Teixeira da Cruz; Comissão de Educação Teológica: Reverendos:

Neudir Batista, Assir Pereira, Rui Anacleto, Otoniel Gonçalves e Presbíteros:
Célio de Mello Almada e Rubens Figueira de Mello e Eduardo Carlos Prado:
Fundo de Sustento: Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves; Representantes Junto
à Missão Caiuá: Reverendo Jurandir Pires de Oliveira e Presbítero: Carlos
René Egg e Suplente: Reverendo Aury Vieira Reinaldet; Representante Junto à
Aliança das Igrejas Reformadas: Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião;
Representante junto à Confederação Evangélica do Brasil: Reverendo Abival
Pires da Silveira, Reverendo Rubens Cintra Damião e Antonio Gouvêa de
Mendonça, a Comissão ainda propôs: que as Comissões de Organização e
Métodos de Estudos Especiais, não desempenham funções em caráter
permanentes, propomos que a constituição das mesmas fique a cargo da Mesa
Administrativa os nomes daqueles que deverão completar a Diretoria de acordo
com a sua estrutura administrativa. Com a aprovação das indicações pelo
plenário do Supremo Concílio o senhor Presidente declarou a posse
automática dos eleitos em suas respectivas funções. Foi aprovado com voto de
apreciação pelos trabalhos realizados no triênio setenta e oito – oitenta, o
documento cinqüenta e dois, que aborda o relatório da Mesa Administrativa.
Aprovou-se também o documento quarenta e seis, relacionado com as
atividades da Mesa Administrativa e Supremo Concílio, referentes aos triênios
setenta e cinco a setenta e sete e setenta e oito a oitenta, no sentido de que o
Supremo Concílio homologue a decisão da Mesa Administrativa em sua
reunião de nove de dezembro de hum mil novecentos e oitenta. Deu-se
procuração ao Reverendo Jurandir Pires de Oliveira, brasileiro, pastor,
residente a Avenida Marcelino Pires, número trezentos e cinco, em Dourados,
Mato Grosso do Sul, com o CIC 176.479.599/72, para receber em nome da
Igreja, bem como, resolver todos os atos pertinentes ao assunto, autorizou-se
também o pastor em apreço a entregar para uso e fruto à Igreja Presbiteriana
Independente mais próxima, reabrindo o nosso trabalhos em Mundo Novo;
Aprovado o documento quarenta e oito, referente a nomeação de Comissão
encarregada de estudar o ante-projeto de reforma da Constituição e Ordem da
Igreja , que ficou assim constituída : Relator Reverendo Doutor Silas Silveira e
demais membros: Reverendos: Silas Ferreira da Silva, Élio Nogueira Castelo
Branco e Presbíteros: João Daniel Migliorini e Eduardo Carlos Prado;

resolvendo-se também que esta Comissão ficará encarregada do anteprojeto
de reforma do regime interno do Supremo Concílio. Reconsiderou-se a decisão
tomada sobre a convocação extraordinária do Supremo Concílio para a cidade
de Londrina com a finalidade de apreciar em primeira discussão o ante projeto
de Reforma de Nossa Constituição: Decidiu-se que a Mesa proceda a tal
convocação, bem como foram referidos a ela os seguintes assuntos: examinar
os livros da Junta de Imprensa e Comunicação e da Fundação “Eduardo Carlos
Pereira”, bem como do Sínodo Ocidental e que se estranhe a ausência deste
último livro junto à reunião do Supremo Concílio: autorizou-se também à Mesa
Administrativa a examinar e aprovar o relatório da Comissão de Atividades
Leigas em sua próxima reunião. Registrou-se a passagem do quadragésimo
aniversário de ministério sagrado do Reverendo Luthero Cintra Damião, sendo
que o Supremo Concílio se congratula com este amado colega, rogando as
mais esplêndidas bênçãos de Deus. Deu-se os passos iniciais para o
encerramento desta reunião. Registra-se o falecimento dos seguintes pastores
durante o triênio: Cândido Borges Neto, Tércio Moraes Pereira, Abílio
Junqueira e os Presbíteros Urandi Andrade Corrêa, de Londrina, PR. José
Rodrigues da Costa Júnior, Alberto Pereira Freixo e Doutor Antonio Monteiro
da Cruz Júnior da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo;
Pedro Francisco Soares da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de
Osasco, São Paulo, Salomão de Moraes, de Ourinhos, São Paulo; Neuze
Batista Boanerges Sampaio, Samuel Henrique de Carvalho do Presbitério da
Araraquarense; José Francisco Pereira, da Igreja Presbiteriana Independente
de Vila Aparecida, São Paulo; Antonio Corrêa da Silveira, da segunda Igreja
Presbiteriana Independente de Aracaju, Sergipe, Sabino da Silva Brasil, de São
Luiz do Maranhão; José de Almeida e José Vieira da Silva da Igreja
Presbiteriana Independente de Jacutinga, Minas Gerais, Francisco Messias e
Albertino Silva da Igreja Presbiteriana Independente de Quitaúna, Osasco, São
Paulo; Aroldo Rodrigues, de Marília, São Paulo; Ernesto Molinet, da Igreja
Presbiteriana Independente de Oswaldo Cruz, São Paulo; Modesto Santos
Monteiro de Graça, São Paulo, Odorico Pires de Morais e Antonio Justino
Galvão ambos da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São José do
Rio Preto, São Paulo, Incumbiu-se a mesma Comissão da Pastoral para redigir

o manifesto sobre a proliferação dos jogos de azar. Resolve-se que a ata desta
sessão final seja a provada pela mesa Administrativa em sua primeira reunião.
Escolheu-se o moto oficial do Supremo Concílio durante o triênio oitenta um /
oitenta quatro, que é Deuteronômio: trinta e um verso oito: “ O Senhor é quem
vai adiante de ti; Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não
temas, nem te atemorizes”, orou o Reverendo Luthero Cintra Damião e a seguir
orou também o Presidente, Reverendo Abival Pires da Silveira, cantou-se o
hino oficial: “Um Pendão Real”. O senhor Presidente impetrou a bênção
encerrando a presente sessão e reunião às 23:20hs (vinte e três horas e vinte
minutos). Na função de Secretário Executivo mandei lavrar e assino a presente
ata. Reverendo Ezequias dos Santos. São Paulo, 3 de outubro de 1983.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 9ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de mil novecentos e oitenta e um,
no templo da Catedral Evangélica, sito à Nestor Pestana, cento e cinqüenta e
dois, São Paulo, Capital, sob a direção do Presidente, Reverendo Abival Pires
da Silveira, às nove horas e trinta minutos, após a verificação de “quorum” em
que responderam à chamada os seguintes representantes conforme Sínodos e
Presbitérios a seguir: Central: Assis: Reverendo Jessé de Andrade e
Presbíteros : Walter Signorini e Milton Corrêa de Moraes; Botucatu: Presbítero
Valdir Gomes; Centro Oeste Paulista: Reverendo: Noidy Barbosa de Souza e
Tercílio de Almeida Coutinho; Meridional: Londrina: Reverendos: Oséias da
Silva e Paulo Roberto Farias e Presbíteros Enéas Carvalho Rocha; Maringá:
Reverendo Othoniel Gonçalves: Oeste do Paraná: Reverendo Alcides Duque
Estrada e Presbítero Nerock Rodrigues de Moraes; Norte do Paraná:
Reverendos; Ângelo Beretta Filho e Cláudio Oliver dos Santos e Presbíteros
Leonildo Carminatti; Catarinense: Reverendo Daniel da Silveira; Sul do Paraná:
Reverendo Jorge Vieira e Presbíteros Caleb Martins Vieira e Osias Carneiro
Magalhães, Mato Grosso: Presbítero: Wilson Freire. Ocidental: Araraquarense:
Reverendos Neudir Batista e Rui Anacleto e Presbíteros: Cláudio de Lemos e
Sebastião de Assis; Brasil Central: Reverendo Sílvio de Araújo Lobo; Oeste:
Reverendo Silas Silveira e Presbítero Esmeraldo Figueira Filho; Sul de Minas:
Reverendo Isaías Garcia Vieira; São Paulo – Minas: Reverendos: Davi Rosa de
Carvalho e Celso César Machado e Presbíteros: José Bernardes de Oliveira e
Antonio Alberti; Oriental: Bandeirantes: Reverendos: Assir Pereira e Leontino
Farias dos Santos e Josué Pacheco de Lima; Paulistano: Reverendo Valdemar
Soares Barbosa e Presbíteros: Clécio Portela da Rocha e Dorival da Silva
Colucci; Rio de Janeiro: Reverendos: João Correia Lima e Mitchell Rosemberg
Galdino e Presbítero: Teobaldo de Araújo; Vale do Paraíba: Tuiuti Tamandaré
de Lima e Presbítero Nilton Fernandes da Silva; São Paulo: Ipiranga:
Reverendos: Élio Nogueira Castelo Branco e Edilson Nogueira Castelo Branco
e Presbíteros: Lauro Ferreira Júnior e Eduardo Carlos Rosa; Leste:

Reverendos: Leonildo Silveira Campos e Pedro Sanches Vierma e Presbítero
Daniel Martins Teles; São Paulo: Reverendos: Abival Pires da Silveira, Rubens
Cintra Damião e Presbítero: Pedro Caetano Ferreira e Reverendo Ezequiel
Tamarozzi; Sul de São Paulo: Osasco: Reverendo Gerson Corrêa de Lacerda e
Dimas Barbosa Lima e Presbíteros: Roldão Manuel Alves e Sérgio Furquim de
Arruda; Sorocaba: Reverendo: Isaar Carlos de Camargo e Presbítero: Eraldo
Teixeira Calado; Votorantin: Reverendo Uriel Silveira e Presbítero: Josué
Gerson de Almeida; num total de 35 (trinta e cinco) pastores e 24 (vinte e
quatro) presbíteros, estando ausentes apenas os Presbitérios do Norte e
Pernambuco-Bahia. Após o que segui-se a devocional dirigida pelo Presidente
e baseando-se a mensagem em atos capítulo um: versos de um a oito. Fez-se
nova verificação de “quorum” em segunda chamada respondendo além dos
anteriormente chamados, mais os seguintes representantes; do Presbitério de
Assis, Sínodo Central, Reverendo Luthero Cintra Damião; do Sínodo
Meridional, Presbitério Londrina: o Presbítero Ariovaldo Ferraz Arruda,
Presbitério Mato Grosso, O Reverendo Aury Vieira Reinaldet e Presbítero
Wilson Freire, do Sínodo Oriental, do Presbitério Paulistano: Reverendos:
Ezequias Alves Evangelista e Mário Ademar Fava; do Presbitério do Vale do
Paraíba: Reverendo José Alexandre Fogaça e Presbítero Daniel Rosa; do
Sínodo São Paulo, Presbitério Leste: Reverendo Getúlio de Andrade e
Presbítero Edson Losada Alves; Presbitério de São Paulo: Presbítero João
Daniel Migliorini; do Sínodo Sul de São Paulo, Presbitério de Sorocaba:
Reverendo Paulo de Góes e Presbítero: Hélio Teixeira Callado; do Presbitério
de Votorantin: Reverendo Jonas Gonçalves e Presbíteros: José Ramos e
Oswaldo Pelegrini Fantasia; num total de oito pastores e dez Presbíteros,
totalizando o número de conciliares em setenta e sete presentes. Dois
representantes apresentaram justificativas à reunião anterior o que foi aceito.
Estabeleceu-se o horário regimental, sendo no período matinal até a chamada
para o almoço, sendo uma hora para este e no período da tarde até as
dezessete horas. O presidente esclareceu a razão de ser desta reunião, a
saber a reforma da Constituição da Igreja para sua primeira votação. A seguir o
relator da Comissão encarregada do estudo e elaboração da mesma,
Reverendo Silas Silveira distribuiu aos conciliares as sugestões de reformas e

mudanças em alguns artigos e itens da Constituição; resolvendo-se
encaminhar para estudo e exame da matéria em grupos através das várias
representações sinodais, sendo suspenda a sessão às onze horas e cinco
minutos para tal fim até à chamada do Presidente. Às quinze horas e vinte
minutos reiniciou-se a sessão par os debates, aprovando-se que o enfoque
fosse à partir da reforma estrutural do Funcionamento dos concílios da Igreja,
dando-se a palavra a cada representante sinodal, como segue: Sínodo Central:
Reverendo Luthero Cintra Damião, Sínodo Meridional: Reverendo Otoniel
Gonçalves; Sínodo Oriental: Reverendo Leontino Farias dos Santos; Sínodo
São Paulo: Reverendo Rubens Cintra Damião; Sínodo Ocidental: Reverendo
Rui Anacleto: Sínodo Sul de São Paulo: Reverendo Gerson Corrêa de Lacerda;
sem contudo, após discussão da Matéria tendo em vista a exigüidade do tempo
para um maior aprofundamento, resolveu-se nomear a seguinte Comissão:
Relator Reverendo Isaar Carlos de Camargo, Elizeu Vieira Gonçalves, Rubens
Cintra Damião e Presbíteros: Hélio Teixeira Callado, João Daniel Migliorini e
Edson Losada Alves e Reverendos: Luthero Cintra Damião e Rui Anacleto,
encarregada de reformular a Constituição à luz do Estudo já feito o qual foi
apresentado nesta reunião e distribuído aos conciliares, e que os Presbitérios
aqui presentes se reúnam informalmente para o estudos do trabalho em mão,
bem, como os grupos sinodais que aqui se reuniram, se reúnam com o mesmo
objetivo. Deu-se um prazo de até o final de agosto para que a Comissão possa
produzir um novo Ante-Projeto da Constituição e que os Presbitérios e Sínodos
enviem sugestões à Comissão neste sentido. Que a apresente ata seja
aprovada na próxima reunião do Supremo Concílio. Registrou-se um voto de
gratidão à Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo pela
excelente hospedagem. Registra-se que após o almoço o Concílio passou a se
reunir no Edifício de Educação Religiosa “ Eduardo Carlos Pereira” sito à Rua
Nestor Pestana, cento e trinta e seis, ao lado do templo onde se reunirá no
período matinal. Às dezenove horas e dez minutos, com oração, pelo Vice
Presidente Rubens Cintra Damião e Benção pelo Presidente, Reverendo Abival
Pires da Silveira, cântico do hino “Pendão Real”, encerrou-se a presente
reunião. Na Função de Secretário Executivo, mandei lavrar e assino a presente
ata. Reverendo Ezequias dos Santos. São Paulo, 03 de outubro de 1983.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Sessão de Instalação
Às vinte horas e vinte minutos do vinte e cinco de Janeiro de mil novecentos e
oitenta e quatro, no templo da Templo da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de Londrina, sito à Rua Mato Grosso, número oitocentos e seis
sob a presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira, reuniu-se o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. À verificação de
“quorum” responderam a chamada cento e treze delegados oficiais, sendo
sessenta e quatro pastores e quarenta e três presbíteros, estando
representados todos os Sínodo, na conformidade da relação de presentes
elaborada pela secretaria à vista das credenciais apresentadas pelos referidos
delegados. Passa-se ao Culto Público, adotando-se a liturgia elaborada pela
Igreja hospedeira, sendo o Pregador o Reverendo Abival Pires da Silveira que,
baseado em Efésios capítulo quatro, versículo quinze, desenvolveu o Tema
“Projeto dois mil e três”. Encerrou-se o Culto às vinte e duas horas e quinze
minutos fazendo-se nova verificação de “quorum”. Responderam a chamada os
mesmos membros do início da sessão mais os representantes do Presbitérios
recém organizados, que o Concílio decide arrolar, tomando assento, pois os
seus respectivos representantes: PRESBITÉRIO DE BRASÍLIA: representado
pelos Reverendos Ezequias de Souza e Silva e Silas de Aquino Lira Gouvêa e
Presbíteros: João Sabino do Nascimento e Elísio Lobo Guimarães;
PRESBITÉRIO DO AMAZONAS: representado pelo Reverendo Raimundo
Nonato Damasceno e Presbítero Ademir Massuia. Estão presentes cento e
quatorze delegados, sendo sessenta e oito pastores e quarenta e seis
Presbíteros. Ficou assim constituída a representação das várias delegações
junto ao Supremo Concílio: SÍNODO CENTRAL: PRESBITÉRIO DE ASSIS:
Reverendo Jessé de Andrade, Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião,
Presbítero Milton Corrêa de Moraes, Presbítero Walfrido de Paula Lima;
PRESBITÉRIO DE BOTUCATU: Reverendo Ademar Rogato, Reverendo
Altamiro Carlos Menezes, Presbítero Áureo Rodrigues Pinheiro, Presbítero
Waldir Gomes; PRESBITÉRIO CENTRO OESTE PAULISTA: Reverendo

Laudelino de Abreu Alvarenga, Reverendo Ari Botelho, Presbíteros: Samuel
Pereira Barbosa e Oséias Francisco Pereira ; SÍNODO MERIDIONAL:
PRESBITÉRIO DE LONDRINA: Reverendos: Paulo Roberto de Farias e Edson
Tadeu Duram, Presbíteros: Daniel Xavier Vallim e Ariovaldo Ferraz Arruda;
PRESBITÉRIO DE MARINGÁ: Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho,
Reverendo Othoniel Gonçalves, Presbítero Dias Dacon de Lima, Jonas de
Souza; PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ: Reverendo Áureo Rodrigues de
Oliveira, Reverendo Ezequias Pires de Camargo, Presbítero Nerock Rodrigues
de Moraes, Presbítero Jônathas José Silva; PRESBITÉRIO CATARINENSE:
Reverendo Alceu Roberto Braga, Reverendo Mathias Quintela de Souza,
Presbítero Veslei do Nascimento Santolim, Presbítero Arnoldo Eduardo
Neitche; PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ: Reverendo José Carlos Stutz,
Reverendo Carlos Fernandes Meyer, Presbítero Esdra de Oliveira Santos,
Presbítero Epaminondas Ribeiro: PRESBITÉRIO DO MATO GROSSO:
Reverendo Aury Vieira Reinaldet, Reverendo Luiz Aparecido de Souza,
Presbíteros Wilson Freire, Presbítero Leonino Alcântara; PRESBITÉRIO
NORTE DO PARANÁ: Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, Reverendo Luiz
Alberto Sanches, Presbítero Alvino Ferreira dos Anjos, Presbítero Nilton Alves
de

Souza;

SÍNODO

OCIDENTAL:

PRESBITÉRIO

ARARAQUARENSE:

Reverendo José Carlos Vaz de Lima , Reverendo Raul Hamilton de Souza,
Presbítero

Saulo

de

Paula

Bueno,

Presbítero

Aparecido

Pereira;

PRESBITÉRIO DO BRASIL-CENTRAL: Reverendo Sérgio Francisco dos
Santos, Reverendo Rubens Vieira, Presbítero Sebastião Lopes de Morais,
Presbítero Francisco Barreto; PRESBITÉRIO DE BRASÍLIA: Reverendos
Ezequias de Souza e Silva e Silas de Aquino Lira Gouvêa ,Presbítero Elísio
Guimarães Lobo, Presbítero João Sabino do Nascimento; PRESBITÉRIO
OESTE: Reverendo Manoel Alves Guerra, Reverendo Silas Silveira, Presbítero
Adalgiso Pereira do Vale, Presbítero Onofre José Vieira: PRESBITÉRIO SÃO
PAULO-MINAS: Reverendo Davi Rosa de Carvalho, Reverendo Ronan Pereira
da Silva, Presbítero José Bernardes de Oliveira, Presbítero Celso José Vieira;
PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo Isaías Garcia Vieira, Reverendo
Ablandino Saturnino de Souza, Presbítero Samuel do Lago, Presbítero César
José dos Santos: SÍNODO ORIENTAL: PRESBITÉRIO BANDEIRANTE:

Reverendo Leontino de Farias Santos, Reverendo Assir Pereira, Presbítero
José Lopes da Silva, Presbítero Silvestre Carlos Cassulino; PRESBITÉRIO
PAULISTANO: Reverendo Ezequias dos Santos, Reverendo Mário Ademar
Fava, Reverendo Roberto

Viani, Presbítero Wanderley Bergamasschi,

Presbítero Nicodemo Bom, Presbítero Cilas Stroppa. PRESBITÉRIO RIO DE
JANEIRO: Reverendo Glysério Elias de Lelis, Reverendo Mitchell Rosemberg
Galdino, Presbítero Eliezer Lopes Jerônimo, Presbítero Abraão Moreira de
Oliveira; PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA: Reverendo Obed Júlio de
Carvalho, Reverendo Tuiuti Tamandaré de Lima, Presbítero Joaquim Ribeiro
Filho, Presbítero João Fernandes; SÍNODO SÃO PAULO: PRESBITÉRIO DO
IPIRANGA: Reverendo Eber Ferreira Silveira, Reverendo Francisco de Morais,
Presbítero

João

Correia

de

Oliveira,

Presbítero

Osvaldo

Amaral;

PRESBITÉRIO LESTE: Reverendo Paulo Martins de Almeida, Reverendo
Leonildo Silveira Campos, Presbítero Erick Zillner, Presbítero Rolando Vidal;
PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Reverendo Abival Pires da Silveira, Reverendo
Rubens Cintra Damião, Reverendo Elizeu Rodrigues Cremm, Presbítero Célio
de Mello Almada, Presbítero Zilton Bicudo, Presbítero Francisco de Almeida:
SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: PRESBITÉRIO OSASCO: Reverendo Gerson
Corrêa de Lacerda, Reverendo Dimas Barbosa Lima, Reverendo Silvio Ribeiro
Ladeira, Presbítero Orlando de Jesus Antunes, Presbítero Jovino Pereira,
Presbítero Issâmu Okamoto; PRESBITÉRIO DE SOROCABA: Reverendo
Paulo de Góes, Reverendo Semião Ladeira, Presbítero Hélio Teixeira Callado,
Presbítero Eraldo Texeira Callado; PRESBITÉRIO VOTORANTIM: Reverendo
Uriel Silveira, Reverendo Jairo Honório Corrêa, Reverendo Jonas Gonçalves,
Presbítero Eliaquim Martins Almeida, Presbítero Aristeu Cordeiro de Campos,
Presbítero José Lopes Pasquini, SÍNODO SETENTRIONAL: PRESBITÉRIO
AMAZONAS: Reverendo Raimundo Nonato Damasceno, Presbítero Ademir
Massuia; PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo Almir André dos Santos,
Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues; Presbítero Marcos Gilson Feitosa,
Presbítero Gentil Cotrim Serra; PRESBITÉRIO DO NORDESTE: Reverendo
Jonan Joaquim da Cruz. O senhor Presidente em seguida consulta o plenário
se esta preparado para votar. Afirmativa a resposta ora o Reverendo Rubens
Cintra Damião, passando-se à eleição da mesa. Procede-se o primeiro

escrutínio, sendo reeleito para o cargo de Presidente, com noventa e um votos
o Reverendo Abival Pires da Silveira, reeleito Vice-Presidente, o Reverendo
Rubens Cintra Damião com setenta e sete votos, e é eleito Primeiro Secretário
o Presbítero Hélio Teixeira Callado com sessenta e três votos. No segundo
escrutínio é reeleito com setenta e quatro votos, segundo secretária, o
Presbítero Ariovaldo Ferraz Arruda. O senhor Presidente em seguida convida a
mesa eleita a comparecer até a frente do plenário quando é empossada.
Decide-se, a seguir que se aceite a programação devocional sugerida pelo
Comissão de Hospedagem. Referidas devocionais serão dirigidas pelo
Reverendo Messias Anacleto Rosa. Resolveu-se ainda que o horário dos
trabalhos obedece a programação apresentada pela Igreja hospedeira. Nos
Cultos da noite serão pregadores, pastores previamente convidados pela
direção da Igreja. Às vinte e três horas e quarenta minutos a presente sessão
solene de abertura é encerrada com a oração dominical e benção apostólica,
pelo senhor Presidente. Para constar, eu Primeiro Secretário, lavrei e assino a
presente ata, que depois de lida foi aprovada pelo plenário. Londrina, 25 de
janeiro de 1984. Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário. E eu, Secretário
Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever,
conferi e assino a presente ata. Rev. Assir Pereira.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Segunda sessão
Às nove hora do vinte e seis de janeiro do ano de mil novecentos e oitenta e
quatro , no Teatro Universitário do Centro de Estudos Superiores de Londrina,
sito à Avenida Juscelino Kubitschek, número mil seiscentos e vinte e seis, após
os exercícios devocionais dirigidos pelo Reverendo Messias Anacleto Rosa,
sob a Presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira, reuniu-se o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. À verificação de
“quorum” responderam os membros da Mesa, Reverendos Abival Pires da
Silveira,

Presidente,

Doutor

Rubens

Cintra

Damião,

Vice-Presidente,

Presbíteros Hélio Texeira Callado, Primeiro Secretário e Presbítero Doutor
Ariovaldo Ferraz Arruda, Segundo Secretário e os membros da sessão anterior
conforme rol de chamada junto a secretaria. Havendo “quorum” o senhor
Presidente declara aberta a presente sessão. Estando presente no plenário o
senhor vice-prefeito da cidade, no exercício do cargo, Doutor Délio César,
acompanhado do vereador Presbítero Álvaro Grotti e do Secretário da
Educação e Cultura do Município Doutor Manoel Barros, o senhor Presidente
pede ao Presbítero Doutor Ariovaldo Ferraz Arruda que conduza até a mesa as
autoridades referidas. O nobre vereador Álvaro Grotti por solicitação do Senhor
Presidente faz a apresentação ao plenário do ilustre alcaide municipal. Sua
excelência em seguida dirige-se ao Concílio saudando em nome da cidade.
Após a sua palavra, antes de se retirar do recinto, o senhor Presidente faz a
entrega em nome do Concílio de um galhardete com símbolo do Supremo
Concílio. Passa-se a leitura da ata da sessão solene de abertura do Concílio
que é aprovada pelo plenário. Em seguida o senhor Presidente dá
oportunidade a que sejam apresentados, para os devidos exames os livros de
atas do Supremo Concílio, da Mesa Administrativa e dos Sínodos. Dada a
oportunidade de apresentação de relatórios dos Secretários Permanentes dos
Sínodos, incluindo novos ministros e Igrejas, ministros que foram jubilados,
ministros que foram jubilados, ministros que faleceram, modificações no
campos e estatística, apresentou relatório que foi lido, o Sínodo do Sul de São

Paulo. Foram lidos para serem encaminhados pelo senhor Presidente para
estudo e parecer nas comissões competentes, diversos documentos. O Senhor
Presidente presta diversos esclarecimentos ao plenário sobre os documentos
que foram lidos e da sua apreciação pelas comissões a serem nomeadas. Os
trabalhos são suspensos às dez horas e quarenta minutos para que a mesa
possa nomear os membros das diversas comissões devendo serem reabertos
às catorze horas. São reabertos os trabalhos às catorze horas e trinta e cinco
minutos. É dada a palavra ao Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião que
propõe ao concílio sejam recebidos como membros correspondentes:
Reverendo Benjamin Telan Gutierrez, Secretário para a América Latina, da
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, Reverendo João Severino Neto,
Presidente da Igreja Presbiteriana de Portugal, Reverendo Malungu Antonio
Pedro, Secretário Geral da Igreja Evangélica Reformada de Angola. Ainda são
propostos para serem recebidos como membros visitantes: William Brandt,
Secretário da Missão da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, no Brasil, em
Campinas; Reverendo Richard Dole , Ministro da Igreja Presbiteriana nos
Estados Unidos, trabalhando com o serviço de comunicação evangélicas no
Brasil. Os ilustres membros correspondentes e visitantes apresentados são
recebidos e saudados pelo senhor Presidente, que esclarece que os mesmos
falarão ao Concílio na ocasião oportuna. Passa-se em seguida ao Fórum
Internacional. São convidados a participarem, à mesa os ilustres membros
correspondentes há pouco recebidos pelo Concílio. O senhor Presidente
Reverendo Abival Pires Da Silveira faz um retrospecto ao concílio das reuniões
já havidas, da direção da Igreja com os ilustres irmãos. Faz oportunos
esclarecimentos ao plenário sobre os encontros havidos, esclarecendo
inclusive a valiosa colaboração da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos que
é quem está custeando as despesas de passagens dos irmãos mencionados
cabendo a Igreja Nacional as despesas no Brasil. É dada a palavra ao
Reverendo Malungu A. Pedro, Secretário Geral da Igreja Evangélica
Reformada de Angola, que faz um histórico de sua Igreja em Angola.
Terminada sua exposição, é dada oportunidade ao plenário. Vários delegados
solicitaram informações e esclarecimentos ao Reverendo Malungu A. Pedro
sobre a sua Igreja, em Angola. Todas são respondidas com pormenores. O

Senhor Presidente faz a entrega ao Reverendo Malungu Antonio Pedro, de um
galhardete, símbolo do Supremo Concílio, ocasião em que o plenário saúda o
ilustre irmão com calorosa salva de palmas. Passa a nomeação das Comissões
que ficaram assim constituídas: COMISSÃO DE EXAME E LIVROS DE ATAS
DOS SÍNODOS: SÍNODO ORIENTAL: Relator Reverendo Ademar Rogato,
Presbítero Dias Dacon de Lima; SÍNODO SETENTRIONAL: Relator Reverendo
Tuiuti Tamandaré de Lima, Presbítero Aristeu de Campos; SÍNODO SUL DE
SÃO PAULO: Relator Reverendo Luís Alberto Sanches, Presbítero Áureo
Rodrigues Pinheiro; SÍNODO SÃO PAULO: Relator Reverendo Almir André
Santos, Presbítero Samuel Barbosa; SÍNODO OCIDENTAL: Relator Reverendo
Semião Ladeira, Presbítero Jonas de Souza; SÍNODO CENTRAL: Relator
Reverendo Raimundo Nonato Damasceno, Presbítero Eliaquim Martins de
Almeida; SÍNODO MERIDIONAL: Relator Reverendo Glicério Elias de Lelis,
Presbítero Wilson Freire; ATAS E ATOS DA MESA ADMINISTRATIVA: Relator
Reverendo Alceu Roberto Braga, Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues,
Presbítero Walfrido de Paula Lima, Presbítero Erick Zillner; EXAME DA
TRANSCRIÇÃO DE ATAS DO SUPREMO CONCÍLIO: Relator Reverendo
Rubens

Vieira,

Presbítero

Eraldo

Teixeira

Callado:

RELATÓRIO

DA

COMISSÃO DE FINANÇAS: Relator Reverendo Francisco Morais, Reverendo
Luís Aparecido de Souza, Presbíteros José Aparecido Souza, Silvestre Carlos
Cassulino, Milton Correia de Moraes, Presbíteros José Lopes da Silva, Issâmu
Okamoto: RELATÓRIO DA PRESIDÊNCIA E SECRETARIA EXECUTIVA:
Relator Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, Reverendo Gerson Corrêa de
Lacerda, Reverendo Mathias Quintela de Souza, RELATÓRIO DA JUNTA DE
IMPRENSA E COMUNICAÇÃO: Relator Reverendo José Carlos Vaz de Lima,
Reverendo Leonildo Silveira Campos, Reverendo Sérgio Francisco dos Santos,
Reverendo Roberto Viani, Reverendo Ablandino Saturnino de Souza,
Presbítero Osvaldo Amaral; RELATÓRIO DA JUNTA DE MISSÕES: Relator
Reverendo Isaías Garcia Vieira, Reverendo Davi Rosa de Carvalho, Reverendo
Éber Ferreira Silveira, Reverendo Silvio Ribeiro Ladeira, Presbítero Ademir
Massuia,

Presbítero

Nicodemo

Bon;

RELATÓRIO

DA

COMISSÃO

EDUACAÇÃO CRISTÃ: Relator Reverendo Uriel Silveira, Reverendo Áureo
Rodrigues de Oliveira, Reverendo Jonan Joaquim Cruz, Reverendo Mário

Ademar Fava, Reverendo Altamiro Carlos de Menezes, Reverendo Edson
Tadeu Duran, Reverendo José Carlos Stutz, Presbítero João Correia de
Oliveira, Presbítero Marcos Gilson Gomes Feitosa; RELATÓRIO DA ÁREA DE
EDUCAÇÃO TEOLÓGICA: Relator Reverendo Paulo Martins de Almeida,
Reverendo Manoel Alves Guerra, Reverendo Cláudio Oliver dos Santos,
Reverendo Carlos Fernandes Meyer, Reverendo Hamilton de Souza,
Presbítero Nerock Rodrigues de Morais, Presbítero Onofre José Vieira;
RELATÓRIO DE ATIVIDADES LEIGAS: Relator Reverendo Assir Pereira,
Reverendo Jairo Honório Correia, Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião,
Presbítero Eliezer Lopes Jerônimo: RELATÓRIO DA COMISSÃO DE
DIACONIA: Relator Reverendo Otoniel Gonçalves, Reverendo Laudelino de
Abreu Alvarenga, Reverendo Silas de Aquino Lira Gouveia, Reverendo Obed
Júlio de Carvalho, Presbítero Gentil Cotrim Serra, Presbítero Rolando Vidal,
Presbítero Abraão Moreira de Oliveira, Presbítero Leonildo Alcântara,
RELATÓRIO DA MISSÃO CAIUÁ: Relator Reverendo Mitchell Rosemberg
Galdino, Reverendo Isaac Scarcela de Carvalho, Reverendo Jessé de
Andrade, Presbítero Vanderley Bergamascki, Presbítero Cilas Stroppa,
Presbítero Adalgiso Pereira do Vale: COMISSÃO DE INDICAÇÕES: Relator
Leontino de Farias dos Santos, Reverendo Jonas Gonçalves, Reverendo
Ronan Pereira da Silva, Reverendo Aury Vieira Reinaldet, Presbítero Oséias
Francisco Pereira, Presbítero Francisco de Almeida; COMISSÃO DE PAPÉIS E
CONSULTA: Relator Reverendo Silas Silveira, Reverendo Dimas Barbosa
Lima, Reverendo Elizeu Rodrigues Cremm, Reverendo Ezequias de Souza e
Silva, Presbítero Célio de Mello Almada, Presbítero Waldir Gomes, Orlando de
Jesus Antunes; COMISSÃO DE PRONUNCIAMENTO: Relator Reverendo
Paulo de Góes, Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho,Presbítero Célio de
Mello Almada: RELAÇÕES PÚBLICAS: Relator Presbítero Ariovaldo Ferraz de
Arruda, Reverendo Paulo Roberto de Faria. È aprovada pelo plenário,
proposta, determinando que a Comissão de Indicações deve trazer, como
sugestão ao plenário, dois nomes para cada cargo a ser preenchido. Às
dezesseis horas e dez minutos deliberou-se que os trabalhos da presente
sessão sejam encerrados para que as comissões nomeadas iniciem
imediatamente os seus trabalhos. Para constar, eu primeiro secretário lavrei a

presente ata que depois de lida foi aprovada pelo plenário. Hélio Teixeira
Callado. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Assir
Pereira. Londrina, 26 de janeiro de 1984.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Terceira Sessão
Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e sete de janeiro do ano de mil
novecentos e oitenta e quatro, no Teatro Universitário do Centro de Estudos
Superiores de Londrina, sito à Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira,
número um mil seiscentos e vinte e seis em Londrina, Estado do Paraná, após
os exercícios devocionais dirigidos pelo Reverendo Messias Anacleto Rosa sob
a Presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira, reuniu-se, em sua
Terceira Sessão da Décima reunião ordinária, o Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. À verificação de presença responderam
a chamada cento e vinte delegados, sendo sessenta e um pastores e cinqüenta
e nove presbíteros, incluindo-se aí os membros da Mesa, Reverendo Abival
Pires da Silveira, Presidente; Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, VicePresidente; Presbítero Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário; e Presbítero
Ariovaldo Ferraz Arruda, Segundo Secretário. Abertos os trabalhos ora o
Presbítero Josué Pacheco Lima. É lida em seguida pelo secretário a ata da
sessão anterior, que é aprovada. E dada oportunidade ao plenário para
apresentação de papéis e documentos que o Senhor Presidente defere as
comissões competentes para estudos e parecer. Registram-se telegramas
augurando êxito aos trabalhos do Concílio, enviado pela direção das Igrejas
Evangélicas Congregacionais do Brasil e por Frei Leonardo Martin. A Comissão
de Relações Públicas através do seu membro Reverendo Paulo Roberto de
Faria faz a apresentação dos seguintes visitantes ao plenário: Doutor Carlos
Kita, Presidente da Câmara Municipal de Londrina, Vereador Reverendo
Gerson Moraes de Araújo, também da Câmara Municipal de Londrina, Doutor
Itaicy Wagner Mendonça, diretor do Instituto Filadélfia de Londrina e da
Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina. Saúdam o Concílio, o Doutor
Carlos Kita e o Doutor Itaicy Wagner Mendonça. O senhor Presidente faz a
entrega do galhardete do Supremo Concílio ao Presidente da Câmara e ao
Diretor do Instituto Filadélfia de Londrina. É ainda apresentado ao Concílio o
Reverendo Moisés Mendes dos Santos . Este irmão, representante da Igreja

Evangélica Árabe de São Paulo é recebido pelo Concílio como membro
visitante, sendo saudado pelo senhor Presidente. Os trabalhos são suspensos
às dez horas e trinta minutos, para trabalho das Comissões, devendo serem
reabertos às catorze horas. Os trabalhos são reabertos às catorze horas e
trinta minutos, passando-se imediatamente ao Fórum Internacional, quando o
senhor Presidente convida para comporem a Mesa, os ilustres membros
correspondentes recebidos por este Concílio na sessão de ontem. Faz a
apresentação do Reverendo João Severino Neto, Presidente da Igreja
Presbiteriana de Portugal, que fala ao Concílio, dando uma imagem do que é a
Igreja Presbiteriana Portuguesa e do contexto religioso em Portugal. No seu
relato faz um retrospecto, voltando a reforma e contra-reforma, especialmente
deste movimento, cujas marcas na história religiosa de Portugal são profundas.
Chegam aos dias atuais, mostrando os sofrimentos da Igreja Protestante em
Portugal no período da ditadura que marcou uma época em seu país, indo de
mil novecentos e vinte e seis até mil novecentos e setenta e quatro. Em vinte e
cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro, com a Revolução
Portuguesa veio a liberdade para Igreja Evangélica do seu país, que é aceita
pelas autoridades. Esclarece que há aproximadamente cem mil protestantes
em Portugal, não chegando a um por cento do total da população. Existem
todas as denominações que possa imaginar, gerando daí dificuldades para
Igreja Protestante marcar presença em Portugal pois as divisões constituem
grandes problemas. Em seguida a palavra do Reverendo João Severino Neto,
o Concílio destina alguns momentos para intercessão pela Igreja Presbiteriana
de Portugal, ornado em seguida o Reverendo Adelino de Oliveira, filho de
Portugal, obreiro militando hoje no Presbitério de Votorantin. O Concílio é
convidado a permanecer em pé o instante em que o Presidente Reverendo
Abival Pires da Silveira faz a entrega ao Reverendo João Severino Neto, de um
galhardete do Supremo Concílio. Às quinze horas e vinte minutos assume a
presidência dos trabalhos do Concílio, o Vice-Presidente Doutor Rubens Cintra
Damião. É dada a palavra ao relator da Comissão de Papéis e Consultas,
Reverendo Doutor Silas Silveira, que submete a apreciação do plenário os
pareceres desta Comissão aos diversos documentos que lhe foram
encaminhados. Quanto ao documento do Presbitério de Botucatu que solicita

ao Supremo Concílio providência para republicação do “Manual de Ofícios
Religiosos”, bem como a confecção de livros necessários aos registros a que
se refere o artigo cento e dezesseis no parágrafo único da Constituição da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil esta comissão é de parecer que
sob o aspecto legal, nada impede o acolhimento da proposta, pois já e do
conhecimento da Comissão que a Mesa Administrativa já tomou a decisão de
se reeditar o “Manual de Ofícios Religiosos”. É aprovado este parecer. Quanto
ao documento oriundo do Sínodo Ocidental a respeito da adoção de um hinário
oficial para toda a Igreja, a Comissão de Papéis e Consultas é de parecer que
seja adotado o hinário Salmos e Hinos, sem prejuízo da liberdade de utilização
de outros hinários pelo pastores na ordem do culto. Aprova-se este parecer.
Quanto ao documento do Presbitério de São Paulo propondo providencias para
a adoção de capelanias evangélicas na Marinha decide-se que a Mesa, através
de sua Secretária Executiva, estude a possibilidade de atendimento da
proposta à luz da Legislação aplicável. A matéria não depende de autorização
do Supremo Concílio, tratando-se de trabalho pastoral da competência
precípua da Igreja. Quanto à consulta da Junta de Imprensa e Comunicações a
respeito da continuidade do emprego do subtítulo - “ sucessor da Imprensa
Evangélica” pelo nosso órgão oficial, decide-se que não deve ser interrompida
a publicação do referido subtítulo, por representar uma realidade histórica não
contestada. Ademais, a referência à data da fundação daquele órgão, a oito de
novembro de mil oitocentos e sessenta e quatro, afasta qualquer confusão com
o jornal, atualmente editado por nossa Igreja. Quanto ao documento enviado do
Presbitério São Paulo a respeito da conveniência da Igreja realizar gestões no
sentido de um entendimento com a Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, sobre
utilização da denominação do seu órgão oficial – Imprensa Evangélica decidese que se atenda a proposta, nos termos do parecer da Comissão de papéis e
consultas. Discutindo-se documento do Presbitério de Assis que consulta a
respeito da obrigatoriedade de as Igrejas locais contribuírem para o Sindicato
dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisas e Análises
Clínicas, Instituições Religiosas e Filantrópicas, o Concílio é de parecer que a
contribuição é devida pelas Igrejas que mantenham empregados assalariados.
Quanto ao documento enviado do Presbitério Centro Oeste Paulista, a respeito

da validade do Batismo Católico Romano e da possibilidade de adoção, por
exigência do interessado, do batismo por imersão, o concílio decide que a
Igreja mantenha a sua posição atual, a esse respeito, mas que se nomeie uma
Comissão Especial para estudos da questão, abrindo-se espaço no órgão
oficial da Igreja para um amplo debate a respeito. E quanto a segunda parte da
consulta decide que em hipótese alguma seja atendida a pretensão da prática
do batismo por imersão, por contrariar a doutrina secularmente adotada pela
Igreja, quanto a forma de batismo. Quanto ao documento enviado do
Presbitério Sul Paraná a respeito da validade do Batismo Católico Romano,
resolve-se seja adotada a mesma decisão em resposta a consulta do
Presbitério Centro Oeste paulista. Decide ainda o Concílio, rejeitar proposta
Presbitério Centro Oeste Paulista, propondo nomeação de Comissão Especial
para Organização de Congressos Nacionais do Ministério, por considerar de
deficiente motivação e mesmo porque existe Comissão encarregada deste
assunto. Analisando documento do Presbitério Centro Oeste Paulista que
encaminha protesto pela inclusão de letra profana nos convites de formaturas
da turma de mil novecentos e oitenta e três, decide o Concílio que se registre o
protesto do Presbitério , dando-se ciência disso a Congregação do Seminário
de São Paulo. Resolve-se, que os trabalhos sejam prorrogados até às dezoito
horas. Quanto ao documento encaminhado pelo Presbitério Centro Oeste
Paulista, consultando sobre a estrutura das Congregações Presbiteriais,
mediante proposta apresentada e aprovada em plenário, em substituição ao
parecer da Comissão de Papéis e Consultas, decidiu-se responder: a) – à
indagação sobre “como é dirigida a Congregação Presbiterial”: - conforme
dispõe o parágrafo segundo da Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, os Presbitérios poderão organizar e manter
Congregações, diretamente sob sua jurisdição, em lugares desprovidos de
igrejas organizadas. Trata-se pois, de medida excepcional, e essas
Congregações só poderão ser organizadas em lugares desprovidos de igrejas
organizadas. Para a sua administração interna, a critério do Presbitério,
poderão ser escolhidos dirigentes, tais como: Diretor da Congregação,
Tesoureiro, Superintendente e professores para a Escola Dominical, podendo,
também, haver trabalho organizado de Mocidade, Senhoras , Varonis e outros

que se tornem necessários. Não podem, contudo, ser eleitos presbíteros, nem
diáconos, pois esses ofícios só se escolhem quando da organização em Igreja.
Se houver pessoas que, anteriormente, tenham exercido essas funções, ficarão
em disponibilidade, pois a congregação não pode te Conselho, nem Mesa
Diaconal; ao contrário, tornar-se-ia Igreja. A responsabilidade pelos atos
pastorais ficarão a cargo de um ministro designado pelo Presbitério que junto à
Congregação, exercerá as funções de Pastor – evangelista, exercendo o
ministério “como os poderes de Conselho”, como prevê a Constituição, na letra
b, do artigo 63. - b) – Quanto á indagação “como e onde se registram os atos
pastorais realizados na referida congregação”, responde-se: A congregação
deve ter um livros de Atas, aos cuidado do pastor responsável pelos atos
pastorais nela realizados, devendo esse livro ter os respectivos termos de
abertura e Encerramento, bem como suas folhas devidamente rubricadas pelo
Pastor designado para dirigi-la. c) Quanto à indagação sobre se “os membros
da Congregação devem ser arrolados em alguma Igreja do Presbitério, ou
devem permanecer registrado num livro de rol exclusivo”, responde-se que: a
Congregação deve ter seu próprio registro de rol e a estatística e atos pastorais
devem ser relatados diretamente ao Presbitério, pelo Pastor responsável. Não
podem os membros da Congregação ser arrolados em nenhuma Igreja local,
pois nesse casso, tratar-se-ia de Congregação de Igreja Local e não de
Congregação Presbiterial. Discutindo documento do Centro Oeste Paulista
quanto a lavratura de atas datilografadas e supressão do livro de atas da
Assembléia, decide o Concílio que o livro de atas da Assembléia é necessário,
por se tratar de órgão deliberativo da Igreja local, distinto, autônomo em
relação ao Conselho. Quanto ao emprego de fitas copiativas para transcrição
de atas nos livros próprios, o Concílio é de parecer que possa ser adotado
desde que as Igrejas locais tenham condições técnicas seguras para faze-lo.
Quanto ao emprego de folhas soltas, entende o Concílio ser inconveniente pelo
risco de se perderem as atas. Às dezoito horas, esgotado o horário para
prosseguimento dos trabalhos é encerrada a presente sessão, orando o
Reverendo Elizeu Rodrigues Cremm. Para constar eu Primeiro Secretário,
lavrei a presente ata que depois de lida foi aprovada pelo plenário. Hélio
Teixeira Callado. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Assir Pereira. Londrina, 27 de janeiro de 1984.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quarta Sessão
Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e
oitenta e quatro, no Teatro Universitário do Centro de Estudos Superiores de
Londrina, sito á Avenida Juscelino Kubitsckek, número mil seiscentos e vinte
seis, após os exercícios devocionais dirigidos pelo Reverendo Messias
Anacleto Rosa, sob a presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira,
reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
em sua quarta sessão da décima reunião ordinária. À verificação de “quorum”
responderam a chamada cento e dez delegados, constantes da sessão
instalação mais os membros de mesa, ausentando-se do Concílio os
Reverendos Semião Ladeira, Sílvio Ribeiro Ladeira e Elizeu Rodrigues Cremm.
Assumiram os suplentes Reverendos Argeu Rocha Mendes e Roberto Vicente
Cruz Themudo Lessa. Aberto os trabalhos pelo senhor presidente ora o
presbítero Hélio Teixeira Callado. Passa-se a leitura da ata da sessão anterior
que é aprovada pelo plenário. É dada oportunidade para apresentação de
papéis e documentos. Diversos documentos são encaminhados a mesa, que
depois de lidos são deferidos as comissões competentes para estudos e
pareceres. São lidos telegramas da Igreja Metodista do Brasil, do Conselho
Latino Americano de Igrejas, saudando o Supremo Concílio. São recebidos
pelo Concílio, as seguintes pessoas: Doutor Enoch Vieira dos Santos,
Presidente do Instituto Filadélfia de Londrina da Sociedade Beneficente de
Londrina e Presbítero da Igreja Presbiteriana de Londrina; Doutor João
Henrique Steffen Júnior, Diretor Clínico do Hospital Evangélico de Londrina e
Representante da Igreja Presbiteriana Central de Londrina; Doutor Wellington
Werne, médico do Hospital Evangélico de Londrina e Representante da Igreja
Presbiteriana Central de Londrina; Doutor Onésimo Mendonça da Anunciação,
Juiz de Direito de Londrina e Presbítero da Terceira Igreja Presbiteriana
Independente de Londrina. Referidos irmãos saudaram o Supremo Concílio.
São saudados pelo Presidente Reverendo Abival Pires da Silveira, que faz a
entrega do galhardete do Supremo Concílio ao Presidente do Instituto Filadélfia

e Sociedade Evangélica Beneficente de Londrina, Doutor Enoch Vieira dos
Santos. Nesse instante o plenário saúda os ilustre visitantes com uma calorosa
salva de palmas. Os trabalhos são suspensos às dez hortas e quarenta
minutos, devendo serem reabertos às onze horas e trinta minutos. Reabertos
os trabalhos às catorze horas e dez minutos, ora o presidente do concílio. São
convidados a comporem a mesa os ilustres membros correspondentes deste
Concílio, já recebidos anteriormente: Reverendo Benjamim Telan Gutierrez,
Reverendo João Severino Neto e Reverendo Malungu Antonio Pedro. Após
fazer um pequeno relato dos contatos que a direção da Igreja tem mantido com
a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, o Presidente concede a palavra ao
Reverendo Benjamim Telan Gutierrez, Secretário para América Latina da Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos. O Reverendo Benjamim Telan Gutierrez faz
um relato sucinto da sua Igreja nos Estados Unidos. Mostrou a possibilidade de
os Cristãos atuarem mutuamente num mundo tão dividido. Deus deu
oportunidade a Igreja Presbiteriana dos Estados de trabalhar conjuntamente,
com a reunificação havida. Depois de cento e vinte e dois anos de separação
os dois grandes ramos do presbiterianismo americano se reunifica. É uma
Igreja inteiramente arraigada a tradição reformada. É uma Igreja preparada
para fazer frente a qualquer ideologia. Após a palavra do Reverendo Benjamim
Telan Gutierrez o Concílio dedica alguns instantes de intercessão pela Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, orando em seguida o Presbítero Doutor
Célio de Mello Almada. É entregue ao Doutor Benjamim o galhardete com o
símbolo do Supremo Concílio. Nesse instante o Concílio saúda o ilustre irmão
com uma calorosa salva de palmas. É dada a palavra ao relator da Comissão
de Papéis e Consultas, Reverendo Doutor Silas Silveira. Quanto ao documento
enviado pelo Presbitério de São Paulo, sobre a adoção do dia cinco de
novembro como Dia da Imprensa Protestante no Brasil, o Concílio manifesta-se
favoravelmente. Quanto a documento do Presbitério de São Paulo que consulta
sobre

transferência

de

membros,

demissão

e

recepção

de

outras

denominações evangélicas, principalmente das Igreja Pentecostais, o Concílio
esclarece que a admissão pode ser feita por carta de transferência de igrejas
ou jurisdição a pedido sobre os que vierem de outras comunhões
reconhecidas. Cabe ao conselho examinar o interessado e caso proceda de

Igreja que difere da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em sua
doutrina, forma de governo ou princípios éticos, é recomendável que se faça a
profissão de fé. Quanto à transferência para outra denominação, pode ser feita
para igreja evangélica. O plenário manifesta-se favoravelmente à proposta do
Presbitério de Maringá, que pede a manifestação deste colendo Concílio,
posicionando-se favoravelmente a realização de eleições livres e diretas para
Presidente da República, dando-se ciência ao atual Presidente da República,
rejeitando parecer da Comissão de Papéis e Consultas que se manifestava
pela rejeição da medida, por sua evidente conotação política, fugindo à missão
e finalidade da Igreja. A proposta foi aprovada com setenta e três votos
favoráveis e trinta e quatro contrário. Registra-se, a pedido o voto contrário dos
reverendos: Laudelino de Abreu Alvarenga e Francisco Moraes. Foram
apresentados em seguida relatórios das comissões que examinaram livros de
Atas do Sínodo Meridional, Central, Ocidental, São Paulo, Registrando-se nos
respectivos livros os pareceres das Comissões. Deixaram de apresentar os
livros para exames os Sínodos Oriental e Setentrional. Referidos Sínodos
deverão encaminhar tais livros para exame na Mesa Administrativa. Decide o
plenário seja registrado voto de censura ao Sínodos omissos, dando-se ciência
aqueles concílios, desta decisão. O Concílio aprova o relatório da Comissão de
Finanças e Orçamentos destacando o espírito de trabalho dessa Comissão
pelo seu desempenho na difícil missão de acompanhar a movimentação
financeira dos vários órgãos da igreja. O concílio rejeita proposta visando nova
sistemática para eleição de sua Mesa, por serem inelegíveis, nos termos da
proposta, os que não sejam representantes oficiais junto ao Concílio Maior da
Igreja. Os trabalhos são prorrogados até às dezoito horas. Decide o Concílio
aprovar o relatório da Tesouraria com voto de apreciação pelo zelo e cuidado
se deu responsável, Reverendo Ezequias dos Santos. O concílio recomenda às
Igrejas que promovam estudos e incentivos que levam seus membros a se
tornarem dizimistas com vistas ao fortalecimento financeiro das mesmas. O
Concílio considerando a grande demanda financeira que a obra missionária da
Igreja Nacional está necessitando para sua continuidade e expansão, resolve
que a taxa de oito por cento seja elevada para dez por cento a partir do
corrente ano. Decide-se ainda que o plano de contas da Tesouraria geral da

Igreja seja mantido atualizado conforme sistemática vigente. O Concílio decide
que os balancetes sejam divulgados no órgão oficial da Igreja, de forma
simplificada, facilitando sua compreensão pela Igreja. Decide que a dotação de
verbas a para junta de Missões seja ajustada para oitenta milhões de cruzeiros
no corrente ano. O Concílio examinando o relatório da Junta de Imprensa e
Comunicação, com relação a Livraria e Editora Pendão Real limitada, decide
que se crie a JUNTA DE EDITORAÇÃO E LIVRARIA, como órgão
independente da Junta de Imprensa e Comunicação; que se implemente o
setor comercial da livraria, explorando-se melhor suas potencialidades; que se
reavalie o setor administrativo da livraria, no que se refere aos recursos
humanos; que se considere o principal da dívida como recurso para aumento
do capital social da livraria e que haja remissão da dívida constante do
acessório apresentado pela Central da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil; que se abra no presente exercício, junto a Tesouraria Central da Igreja,
um crédito da ordem de quatro milhões de cruzeiros para fortalecimento do
capital de giro da livraria; que se registre um voto de agradecimento a Primeira
Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo pela cessão de parte de suas
dependências para funcionamento da livraria; que se registre um voto de
apreciação pelo trabalho realizado pela Junta de Imprensa e Comunicação,
especialmente aos elementos que atuaram junto a Livraria e Editora Pendão
Real Limitada, Presbítero João Daniel Migliorini, Reverendos: Doracy Natalino
de Souza, Uriel Silveira, Assir Pereira e Argeu Rocha Mendes. Às dezoito
horas e vinte e cinco minutos os trabalhos são suspensos devendo serem
reabertos após o culto. São reabertos os trabalhos às vinte e uma hora e
quarenta e cinco minutos, quando senhor Presidente passa a presidência ao
Vice-Presidente Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. É dada a palavra ao
relator da Comissão de Finanças. Quanto ao relatório do Fundo de Sustento
decide o Concílio, que seja aprovado o Relatório, com voto de apreciação pelo
zelo e cuidados do seu responsável, Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves. O
Concílio considera inoportuna a desativação do Fundo de Sustento, como
proposta pela Tesouraria Geral da Igreja, aprovando porém o aumento da taxa
do Supremo Concílio. Decide o Concílio seja concedida ao Fundo de Sustento
uma dotação de dez Milhões de Cruzeiros para mil novecentos e oitenta e

quatro. Decide ainda seja desativado o sistema de cotas, das Igrejas, do
Presbitérios e de particulares para o Fundo de Sustento. Resolve ainda que as
Igrejas que se encontram em atraso com o Fundo de sustento, sejam
notificadas pela Diretoria do Fundo para saldar o débito com urgência ou
reescalonamento do débito se necessário. O Concílio decide que a finalidade
dos recursos do fundo de sustento seja para projetos especiais e que a
regulamentação dessa matéria seja feita pelos órgãos administrativos
competentes. O concílio expressa o seu reconhecimento por tudo aquilo que o
Fundo já fez em termos do enriquecimento patrimonial de nossa Igreja. Decide
que se oficie nesse sentido ao seu Diretor, Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves.
É aprovado o parecer comissão que examinou o livro de Atas do Sínodo Sul de
São Paulo, registrando-se as observações no referido livro. É dada a palavra
ao Relator da Comissão de Atividades Leigas. Decide o Concílio, examinando
o Relatório e propostas de trabalhos da Comissão de Atividades leigas: que a
Comissão de Atividade, se reúna imediatamente após esta reunião do
Supremo Concílio, para elaborar um programa que atenda as novas exigência
da Evangelização e Missão da Igreja, e que esteja voltado e adequado a
“Projetos 2003”, que seja revista a estrutura de funcionamento dos nossos
órgãos laicos, com vistas a uma maior atualização das suas funções e
objetivos, permitindo que esta estruturas esteja a serviço da Missão e não esta
a serviço daquela como vemos hoje; que a comissão elabore proposta práticas
no sentido de proporcionar um relacionamento mais estreito entre os órgãos
leigos da Igreja, como vistas a noção de corpo; que sejam mantidos os
secretário presbiteriais, definindo melhor as suas funções e dando-lhes a
retaguarda necessária ; que a Comissão de Atividade Leigas entre em contato
com a Junta de Imprensa e Comunicação com vistas a ter espaço no “O
Estandarte”; que a Igreja Nacional elabore um calendário viável a partir do qual
sejam elaborados os calendários regionais e local; seja estimulada a
organização de Federações de Adolescentes e que se estude a viabilidade da
implantação da Confederação de Adolescentes já criada; que estude uma nova
nomenclatura para designar este órgão; que estranha a não divulgação dos
resultados do Primeiro Encontro Nacional de Líderes, constando no relatório
tão somente a realização do mesmo; que se atenda a solicitação de verba das

Atividade Leigas que estes órgãos de atividades leigas encaminhem para a
comissão de Finanças da Igreja, planejamento específico, pormenorizado e
realista, com exposição de motivos bem fundamentados e a cada ano, preste
relatório de trabalhos da aplicação destas verbas, bem como dos resultados
obtidos. Fica condicionada dotação de verbas para o ano seguinte ao
cumprimento da exigência atrás; que a Comissão estenda a possibilidade do
aproveitamento do trabalho das irmãs Noemi Machado, Dirce Batista de
Moraes e Maria Aparecida Darrigo. A Comissão designada para exame do
Relatório dos Representantes junto à Missão Caiuá apresentou o seu parecer,
decidindo o Concílio: que se aprove o Relatório dos Representantes da Igreja
na Missão Caiuá; que se crie uma comissão Especial formada por Teólogos e
Antropólogos que estude: a) uma posição teológica da Igreja com relação aos
índios; b) A instalação de um Departamento Missionária junto a unidade
indígena, através da Junta de Missões e Missão Evangélica Caiuá; c) que este
departamento seja integrado ao grupo de Trabalho Missionário Evangélico
(GTME). Às vinte e três horas e quarenta e cinco minutos decide-se encerra os
trabalhos da presente sessão, orando após a leitura da ata o Reverendo Assir
Pereira. Para constar, eu Primeiro Secretário, lavrei a presente ata depois de
lida foi aprovada pelo plenário. E eu, Secretário Executivo da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a
presente ata. Reverendo Assir Pereira. Londrina, 28 de Janeiro de 1984.

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quinta Sessão
Às nove horas do dia vinte e nove de janeiro do ano de mil novecentos e
oitenta e quatro, no Teatro Universitário do Centro de Estudos Superiores de
Londrina, sito à Avenida Juscelino Kubitschek, número mil seiscentos e vinte e
seis, após os exercícios devocionais dirigidos pelo Reverendo Messias
Anacleto Rosa, sob a Presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira,
reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana independente do Brasil. À
verificação de “quorum” responderam a chamada cento e onze delegados,
constantes da sessão de abertura do Concílio incluindo-se os membros da
Mesa, registrando-se a ausência, nesta sessão, do Reverendo Edson Tadeu
Duran, suplente do Presbitério de Londrina que é substituído pelo suplente
Reverendo Oséias da Silva. Havendo “quorum” o senhor Presidente declara
aberta a presente sessão. Decide-se que o delegado suplente do Presbitério de
Londrina, Reverendo Oséias da Silva, substitua o suplente Reverendo Edson
Tadeu Duran. Registra-se a estranheza do Reverendo Doutor Laudelino de
Abreu Alvarenga, pelo fato de o Supremo Concílio reunir-se em reunião
ordinária de “negócios” no domingo, dia do Senhor. O plenário manifesta a sua
solidariedade à Mesa, pela maneira como vem conduzindo os trabalhos do
Concílio. As Comissões nomeadas para exame do Livro de Atas do Supremo
Concílio, bem como do Livro de Atas e Atos da Mesa Administrativa, pelos
seus relatores apresentaram os seus pareceres, registrando-se nos respectivos
livros as observações. A Comissão encarregada de examinar o Relatório do
Conselho de Educação Teológica, da Fundação “Eduardo Carlos Pereira”
apresentou o seu parecer decidindo o Concílio: que referido relatório seja
aprovado, registrando-se uma palavra de apreciação pelo bom desempenho de
suas funções, pela instalação do Seminário de Londrina e pela sua participação
na implantação do Centro de Pós – Graduação em Ciência da Religião no
Instituto Metodista de Ensino Superior, onde foi representado pelo Reverendo
Doutor Antonio Gouvêa Mendonça; que seja aprovado o Relatório da Fundação
“Eduardo Carlos Pereira”, com um voto de apreciação ao seu presidente,

extensivo aos demais membros da diretoria, que com ele terminaram o seu
mandato. Decide ainda o Concílio que seja extinto o Conselho de Educação
Teológica e que a Fundação assuma a administração da Educação Teológica
da Igreja Presbiteriana independente do Brasil; que sejam constituídas pela
Fundação duas Câmaras: de Ensino e de Administração para funcionarem a
nível de assessoria; que seja implantado, em Fortaleza, o Seminário do Norte e
Nordeste, desde que o permitam as condições da Igreja; que se estude a
viabilidade da implantação a médio prazo de um Instituto Teológico na frente
missionária pioneira da Igreja; que os Presbitérios encaminhem os seus
candidatos oficiais aos nossos seminários, dispensado esse procedimento
apenas em casos excepcionais; que os Presbitérios observem rigorosamente o
disposto constitucional para a licenciatura; que somente sejam ordenados
pelos Presbitérios os candidatos que tenha feito o curso regular em nossos
seminários e após o período de Licenciatura, dispensando-se

esse

procedimento apenas em casos excepcionais. O Concílio ainda decide o
seguinte: que se imprima ênfase à Teologia Calvinista no ensino dos
seminários; que se institua um ensino básico e diferenciado, com concentração
de áreas, no final do curso teológico, tais como: Pastorado, Missões e
Educação Cristã e outras; que haja extensão do ensino pago, em bases reais,
a todos os alunos; que se instituam bolsas de estudos para os alunos carentes;
que se instituam cursos de reciclagem, para Pastores, extensivos a leigos; que
se publique uma bibliografia teológica, visando à restauração e preservação da
memória da Igreja, a partir da Reforma do Século dezesseis; que se estude a
aquisição de sede própria para o seminário de São Paulo; que se faça o
provimento, em caráter definitivo do corpo docente do Seminário de Londrina;
que a Fundação “Eduardo Carlos Pereira” observe o seu Plano de Trabalho.
Os graduados de cursos em nossos seminários serão recebidos normalmente
pelos Presbitérios. Quanto aos graduados de outros Institutos Teológicos
deverão antes de ter sua formação revalidada por uma das Congregações de
nossos Seminários. É recebida pelo Concílio a Missionária Loide Bonfim
Andrade, da Missão Evangélica Caiuá. É homenageada pelo Concílio
recebendo um troféu e o galhardete, símbolo do Supremo Concílio. Dona Loide
Bonfim Andrade dirige-se ao Plenário e com palavras comoventes fala do

árduo trabalho que juntamente com o seu esposo Reverendo Orlando Andrade
desenvolvem naquela Missão. Ora pela Missionária Loide Bonfim Andrade e
por seu esposo Reverendo Orlando Andrade o Reverendo Isaías Garcia Vieira,
O senhor Presidente comunica em seguida a entrega oficial aos delegados
presentes da obra do Reverendo Adolpho Machado Corrêa intitulada: “Eduardo
Carlos Pereira – seu apostolado no Brasil”. Ora pela vida do Reverendo
Adolpho Machado Corrêa o Presidente do Concílio, Reverendo Abival Pires da
Silveira. É dada a palavra ao relator da Comissão de Indicações, Reverendo
Leontino Farias dos Santos que apresenta ao plenário o seu relatório,
decidindo que se proceda à eleição das Comissões permanentes de acordo
com a folha de votação trazida ao plenário pela Comissão; que a Mesa
Administrativa seja composta pela Mesa do Supremo Concílio, o Tesoureiro e
Secretário Executivo eleitos por esta Assembléia e um representante de cada
Presbitério. O Plenário é orientado pela Presidência, sobre a utilização da folha
de votação trazida pela Comissão de Indicações, respondendo todas as
indagações formuladas. Antes de serem votados os nomes das várias
Comissões Permanentes, na conformidade da folha de votação já referida, o
Concílio permanece em oração silenciosa por alguns instantes, orando o
Presidente. Procedida a votação foi designada a seguinte Comissão para
apreciação dos votos: Reverendo Leontino Farias dos Santos e Carlos
Fernandes Meyer e Presbíteros Ariovaldo Ferraz Arruda, Celso José Vieira e
Vanderlei Bergamashi. Votaram cento e onze delegados, ficando assim
constituídas as diversas Comissões Permanentes: JUNTA DE MISSÕES:
Reverendo Jonas Gonçalves – Relator; Reverendo Ryoshi Tizuka – supervisor
de campo: Reverendo Isaías Garcia Vieira, Reverendo Davi Rose de Carvalho,
Reverendo Paulo de Melo Cintra Damião, Presbítero Acácio de Mello Amaral
Camargo, Senhora Míriam Monteiro Púccio e Presbítero Oswaldo Pelegrini
Fantasia; COMISSÃO DE DIACONIA: Presbítero Carlos Fernandes Franco –
Relator; Reverendo José Ariston da Silva, Diácono Darnei Machado, Diaconisa
Rosemaire Crisphin Mateus, Diaconisa Alice do Amaral Camargo, Reverendo
Francisco de Moraes e Reverendo Silas Barbosa Dias; COMISSÃO DE
FINANÇAS: Reverendo Pedro Sanches Vierma – Relator; Reverendo Nério
Bernal, Presbítero Evilázio de Góes Vieira, Presbítero Josué Grotti, Presbítero

Azir Garcia de Almeida, Presbítero Daniel Grotti, Presbítero Josué Gerson de
Almeida; COMISSÃO DE HISTÓRIA E MUSEU: Reverendo Roberto Vicente
Themudo Lessa – Relator, Reverendo Paulo de Góes e Presbítero Eliézer
Jerônimo; COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CRISTÃ: Reverendo Leonildo Silveira
Campos – Relator; Reverendo Gerson Corrêa de Lacerda, Presbítero Arnold
Herman Ferte, Senhorita Elizabeth Cintra Damião, Reverendo Raul Hamilton
de

Souza;

FUNDO

DE

SUSTENTO

DA

IGREJA

PRESBITERIANA

INDEPENDENTE DO BRASIL: Reverendo Elizeu Vieira Gonçalves – Relator;
Presbítero Irani de Souza Castro, Presbítero Cornélio Ribeiro de Castro;
FUNDAÇÃO “EDUARDO CARLOS PEREIRA”: Reverendo Dimas Barbosa
Lima – relator, Reverendo Neudir Baptista, Reverendo Otoniel Gonçalves,
Reverendo Manuel Alves Guerra, Reverendo José Carlos Vaz de Lima,
Presbítero Célio de Mello Almada, Presbítero Naur do Valle Martins, Presbítero
Paulo Eugênio Anunciação, Presbítero José Lopes da Silva: COMISSÃO DE
ATIVIDADES LEIGAS: Reverendo Noidy Barbosa de Souza – Relator;
Reverendo Uriel Silveira, Presbítero Josué Pacheco de Lima, Professora Jaci
do Vale Pereira Nogueira, Presbítero João Daniel Migliorini, Reverendo Derly
Jardim do Amaral, Reverendo Naamã Mendes; JUNTA DE IMPRENSA E
COMUNICAÇÃO - “O ESTANDARTE”: Reverendo Elizeu Rodrigues Cremm –
Relator: Reverendo Gessé Morais de Araújo, Reverendo Roberto Viani,
Reverendo Valdomiro Pires de Oliveira, Reverendo Paulo Martins de Almeida,
Reverendo Ezequiel Tamarozzi, Reverendo Josué Xavier e Reverendo Antonio
Gouvêa de Mendonça; COMISSÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA: Reverendo
Laudelino de Abreu Alvarenga – Relator; Reverendo Rubens Cintra Damião e
Presbítero Célio de Melo Almada: LIVRARIA “PENDÃO REAL”: Reverendo
Éber Ferreira Silveira Lima – Relator; Reverendo Francisco de Moraes,
Reverendo Jonas Gonçalves e Presbítero Naur do Valle Martins; MISSÃO
EVANGÉLICA CAIUÁ: Presbítero Ariovaldo Arruda – Relator; Reverendo Aury
Vieira Reinaldet; TESOUREIRO DA IGREJA: Reverendo Ezequias dos Santos;
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Reverendo Assir Pereira. Com a aprovação do
plenário da proposta da Comissão de Indicações foi eleita a seguinte Diretoria
da Mesa Administrativa do Supremo Concílio para o triênio 1984 / 1986 (mil
novecentos e oitenta e quatro / mil novecentos e oitenta e seis): PRESIDENTE:

Reverendo Abival Pires da Silveira; VICE-PRESIDENTE: Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião; PRIMEIRO SECRETÁRIO: Presbítero Hélio Teixeira
Callado; SEGUNDO SECRETÁRIO: Presbítero Ariovaldo Ferraz Arruda;
TESOUREIRO: Reverendo Doutor Ezequias dos Santos e SECRETÁRIO
EXECUTIVO: Reverendo Assir Pereira. A Comissão que apreciou o Relatório
da Comissão de Diaconia apresentou o seu parecer ao concilio que o aprovou
decidindo: que as idéias sobre a responsabilidade social da Igreja, contidas no
ante projeto do Código de Ação Social, elaborada pela Comissão de Diaconia,
sejam apreciados devidamente pela Comissão de Reforma da Constituição;
que sejam delegados poderes à Comissão de Diaconia para a criação das
Federações

e

Confederações

das

Mesas

Diaconias;

que

criada

a

Confederação, esta elabore os seus estatutos, tendo como subsídio o
anteprojeto, sugerido pela Comissão de Diaconia, submetendo-os à Mesa
Administrativa para exame e devida homologação: que se observe o artigo
oitenta e oito da Constituição, parágrafo primeiro, quanto aos recursos para a
Mesa Diaconal, sem que haja obrigatoriedade de sua porcentagem préestabelecida; que se aprove a proposta da Diretoria da Igreja quanto a
constituição e atribuição da Comissão de Diaconia; que considerando a
estrutura de Betel – Lar da Igreja, sua vinculação à História da Igreja desde os
seus primórdios, as suas ligações com as igrejas locais e Federações de
Atividades leigas, que seja mantida a atual situação quanto a sua diretoria e
funcionamento, que se aprove o Projeto “Lençóis Paulista” nos termos
propostos pela Diretoria da Igreja, sem vinculações a Betel – Lar da Igreja.
Decide o Concílio que os vencimentos dos jubilados e das viúvas de Ministros
obedeçam a seguinte tabela: a) aos jubilados 3(três) maiores salários mínimos
mensais; b) às viúvas dos Ministros 2(dois) maiores salários mínimos mensais;
c) que as alterações dos vencimentos sejam semestrais. Resolve-se que a
Junta de Missões faça um relativo ao acordo de sustentação financeira às
Missionárias de Belém e São Luís, quanto a redução do período de dez anos
para cinco anos. Decide o Concílio, aprovando proposta do Presbitério de
Assis, que os demais Presbitérios se esforcem no sentido de elaborar plano de
investimento financeiro para o sustento de um missionário da Junta de
Missões, tendo cada Igreja uma cota mensal dentro de suas possibilidade. A

comissão nomeada para exame de Relatório e Planejamento da Comissão de
Educação Cristã apresenta o seu parecer que é aprovado pelo Concílio,
decidindo-se o seguinte: a) aprovação do relatório apresentado; b) voto de
apreciação ao excelente trabalho realizado e de júbilo pelos brilhantes
resultados colhidos a despeito das dificuldades relativas a limitação de tempo,
recursos humanos e materiais, financeiro e reservas de determinados setores
da Igreja; c) aprova-se e adota-se os “Princípios de Educação Cristã”,
consubstanciados no anexo três como diretrizes para o trabalho da Comissão
de Educação Cristã, alterando apenas a redação do item dois, da sexta parte,
como segue: “Planejar, Executar e Coordenar cursos de treinamento e
reciclagem de pessoal docente para a Escola Dominical em todo território
nacional”; d) são aprovados os projetos e propostas administrativas item seis
pontos quatro, ponto seis e seguintes, pois representam uma necessidade no
prosseguimento do trabalho iniciado dos quais frisam-se como prioritários: 1)
Ampliação do material de educativo para uso das igrejas; 2) Incorporação do
material audio-visual; 3) Realização sistemática de cursos de treinamento; 4)
Ampliação de Recursos Humanos e Materiais; 5) Projeto de Educação Cristã
Pluralista que represente a nossa herança reformada; e) Que o Coordenador
da Comissão de Educação Cristã seja remunerado, pela Livraria Pendão Real,
para o exercício deste ministério com cobertura financeira, para viagens e
outras despesas; f) Ampliar a organização de comissões Presbiteriais as quais
devem harmonizar seus programas de trabalhos com a Comissão de Educação
Cristã; g) que se mantenha a obrigatoriedade do uso do material de Educação
Religiosa produzido pela Igreja, ficando a Mesa Administrativa encarregada de
implementação de medidas, eliminando preconceitos e resistências, de modo
sábio e cristão. O plenário em seguida discutiu e aprovou o parecer da
Comissão que estudou o Relatório da Junta de Missões, parecer esse de
seguinte teor: “A Comissão aprecia o esforço da Junta de Missões no triênio
findo, recolhendo ter havido crescimento do trabalho, como aparecimento de
seis novas congregações e sete novos ponto de pregação, e incremento de
recursos financeiros, auspiciados pela Comissão e a Mesa Administrativa;
contudo, é notório que tais conquistas ficam aquém das exigências de um
Brasil de dimensões continentais, e de um povo com extrema carência do

Evangelho. Estranha-se que nas capitais do Pará e Maranhão, onde existem
igrejas organizadas sob jurisdição dos respectivos Presbitérios, a Junta de
Missões mantenha ainda obreiros, quando os recursos aí empregados
deveriam se utilizados em novas frentes; observa-se ainda que há certo
desapontamento da Junta de Missões, evidente no seu relatório, de não terem
sido atingidos alguns alvos estabelecidos para o triênio findo, com relação ao
“Projeto Missionária para o Triênio 1984/1986 (mil novecentos

e oitenta e

quatro – mil novecentos e oitenta e seis)”, ressalte-se que é tão somente o
alinhamento de alguns importantes objetivos a serem alcançados pela Junta de
Missões, mas não corporifica uma estratégia Missionária, um programa de
ação com o estabelecimento de alvos, de um cronograma de trabalho, que leve
em consideração o Brasil e o homem brasileiro, e as melhores maneiras de
alcança-lo com o Evangelho. Tendo em vista tais considerações esta Comissão
propõe: a) Que seja aprovado o Relatório da Junta de Missões; b) Que se dê
prioridade à consolidação das frentes de trabalhos já estabelecidas: Rondônia,
Mato Grosso, Paraíba, Alagoas e Goiás; C) Que se efetive neste triênio a
abertura

de

novas frentes missionárias:

Tucuruí,

Carajás,

Santarém,

Trombetas, Paraguai e outras que por ventura possam ser estabelecidas; d)
Que a Junta de Missões estabeleça um projeto Missionário, que forneça aos
atuais obreiros, apoio operacional e estratégico, para o melhor desempenho de
suas funções.” A Comissão Financeira designada para analisar sugestões para
uma política salarial para a Igreja apresentou o seu parecer, de seguinte teor,
que é aprovado pelo Supremo Concílio: 1: SALÁRIO – MÍNIMO DA
CATEGORIA: 1.1 – Que seja fixado o salário – mínimo dos pastores, em cinco
salários – mínimos, reajustados de acordo com a legislação vigente,
considerando-se sempre, o maior mínimo vigente do País ( CR$ 57.000,00 x 5
= CR$ 285.000,00) – e três salários mínimos para os pastores de tempo
parcial; 2. CASA PASTORAL: 2.1. que as Igrejas absorvam dentro de suas
possibilidades, total ou parcialmente, as despesas de aluguel de casa para o
pastor;

2.1.2.

que

os

pastores,

pessoas

diretamente

interessadas,

conscientizem as igrejas e liderem, como projeto prioritário, a aquisição ou
construção de casa Pastoral; 3. Como não é recolhido o Fundo de Garantia por
tempo de Serviço, o Pastor deve, por sua conta e ao nível de sua

disponibilidade efetuar pecúlio extra visando assegura o seu futuro; 4.
SALÁRIO FAMÍLIA: 4.1. Embora sem o direito desse benefício, de acordo com
a legislação vigente, que os pastores negociem com os Conselhos a sua
obtenção, nos níveis da legislação vigente; 4.2. RECOLHIMENTO DO INPS:
Embora sem o direito desse benefício, de acordo com a legislação vigente, que
os pastores negociem com os Conselhos, a sua participação no recolhimento
do INPS; 4.2.1. Dependendo da política salarial dos Presbitérios e das
disponibilidades esse concurso poderá ser do Presbitério; 4.2.2. Que se
recomende aos pastores que, visando o seu futuro e a segurança de sua
família, que recolham o INPS, mensalmente, valor nunca inferior à base de
cinco salários – mínimos, quando a isso tiver direito, após a devida carência;
4.3. - 13º SALÁRIO: Embora sem direito desse benefício, de acordo com a
legislação vigente, que os pastores negociem com os Conselhos a obtenção de
privilégio semelhante; 4.4. SEGURO EM GRUPO: que os Presbitérios
examinem o interesse de realização de seguro em grupo e que o efetivem, se
aprovado; 4.5. FÉRIAS: Férias é um direito que deve beneficiar a todo
trabalhador, de acordo com a legislação vigente. No caso do Pastor, este
deveria prover as suas férias. Entretanto, porque a sua é uma condição
especial, que se aprove para os pastores esse direito, conscientizando-se as
Igrejas; 4.5.1. A época e as condições deverão ser efetivadas, por analogia,
com a consolidação das Leis do Trabalho, não ao alvedrio dos pastores, com
vem ocorrendo; 4.5.2 Qüinqüênio: Como a situação do País não inspira
geração de benefícios especiais que o assunto seja estudo em melhor
oportunidade. Poderia ficar em nível de negociar. 5. RECOMENDAÇÕES:
Considerando a oportunidade, que se recomende aos pastores, de imediato, os
mais interessados, que colaborem: 5.1. Junto aos membros de sua
comunidade no sentido no sentido de melhoria da condição econômica e
social; 5.2. Conscientizando os membros de sua comunidade no sentido de se
tornarem dizimistas; 5.3. Fazendo de seu ministério um elemento efetivo para o
crescimento de nossas igrejas e de nossas Denominação, como resultado”.
Sobre a transferência de imóvel pertencente à Igreja Nacional para a Igreja
Presbiteriana Independente de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná decide o
Concílio que faça a sua doação aquela Igreja, para vendê-lo e aplicar o

resultado dessa transação na ampliação da propriedade da referida Igreja. A
Comissão designada para exame do relatório o Presidente do Supremo
Concílio apresentou ao plenário o seu parecer, de seguinte teor, que é
aprovada pelo Concílio: “ 1. INTRODUÇÃO – Não faremos uma revisão dos
dados constantes no extenso e minucioso Relatório do senhor Presidente do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana independente do Brasil, o qual é
referente ao triênio de 1981 a 1983. Faremos uma avaliação global deste
mesmo relatório, ressaltando os pontos que a Comissão julgou preponderantes
e relevantes que o exercício da Presidência do Supremo Concílio propiciou a
toda a Igreja Nacional. 2. OS PONTOS RELEVANTES: 2.1 – A FUNÇÂO
PASTORAL DESSA PRESIDÊNCIA: pelas visitas feitas a todos os presbitérios,
a um grande número de igrejas e a organismos eclesiásticos, o senhor
Presidente, radiografando toda a Igreja, sentiu-lhe as deficiências e o seu
potencial. Mais do que Presidente, foi, o pastor de toda a Igreja. O Novo
Testamento usa a palavra “epíscopos” para designar aquele que pastoralmente
vela pelo seu rebanho. Em Atos 20.28 encontramos a inseparável junção do
exercício de episcopado com o exercício do Pastorado propriamente dito:
“olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre quem o Espírito Santo vos
constituiu bispo, para apascentardes a igreja de Deus, a qual ele resgatou com
seu próprio sangue”. Esta presidência velou por dar ao seu governo
(episcopado) o sentido pastoral, que nem sempre é fácil exercer porque o
poder de governar pode suplantar o de pastorear. Muitas das horrendas feridas
de chagas produzidas no corpo de Cristo, a Igreja, se devem ao fato de não se
saber estabelecer os limites do poder. Para que a Igreja Presbiteriana
independente do Brasil possa caminhar tranqüila e cheia de esperança em
direção do ano 2003, devemos tomar por norma indefectível que não é o amor
pelo poder que deve plasmar o exercício da autoridade, mas o poder do amor,
capaz de promover a unidade de todo o rebanho. O senhor Presidente
demonstrou que o poder de governar, tornado transparente pela graça de
Deus, é, também, o instrumento útil de que Deus se serve para amalgamar
todas as partes do corpo, a fim de que haja o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do Ministério, para a edificação do Corpo de Cristo (Ef. 4-12).
Ademais, o tema da Unidade da Igreja agora começa a polarizar os nossos

sentimentos comuns e começa a adquirir os legítimos contornos bíblicos e
teológicos, que são necessariamente os fundamentos da fé. 2.2. RELAÇÕES
INTER–ECLESIÁSTICAS: O isolamento é uma forma der condenação. O
isolamento entibia, enfraquece, infunde medo, estereotipa o comportamento,
incita o espírito sectário, cria preconceitos e faz vicejar todo o tipo de
desconfiança. Vejamos o exemplo da Igreja de Jerusalém. Foi preciso que a
melhor liderança se concentrasse em Antioquia, igreja de portas abertas, para
que a própria igreja de Jerusalém pudesse ver que lhe era extremamente
necessário aprender, da de Antioquia, que a Igreja, como Ministério de Deus,
está no mundo para ser instrumento da obra reconciliadora de Deus ente os
homens. Um segundo exemplo tomaremos do livro de Romanos. A própria
igreja de Roma é testemunha, pelas informações do apóstolo São Paulo, das
fraquezas dos provindos da Missão de Jerusalém. Paulo, em tom
profundamente pastoral, orienta a igreja de Roma para que seus membros,
chamados de “fortes”, recebam de braços abertos os cristãos ainda marcados
por Jerusalém, que são chamados de “fracos”. Eram fracos por causa do seu
isolacionismo criador de problemas ameaçadores. Pelo relatório da presidência
(item 3.8) podemos verificar os avanços de nossa amada Igreja nesse terreno.
Se este plenário conhecer a história da nossa própria Igreja, verá que este
desafio pesa sobre os ombros de nossa denominação como vocação e
compromisso: primeiro com as Igrejas do país e, depois, com as da grande
família presbiteriana do nosso e de outros continentes. Desta forma, saiu a
nossa Igreja a campo, começando a sua peregrinação em busca do contato
fraterno, frutífero com as outras igrejas. Só Deus sabe quais serão os
resultados dessa marcha e peregrinação. 3. AS PROPOSTAS – 3.1 – Que este
Plenário ou o Órgão que por ele for constituído ou autorizado dote a Igreja de
um programa básico de vida, o qual possa cobrir todas as áreas da Igreja e
dar-lhe diretriz de pensamento e de ação; 3.2 – Que se adote o lema “Igreja
Presbiteriana independente do Brasil – Uma Igreja em Missão”, que possa
servir de chamada clara à vocação de nossa Igreja. O lema é para polarizar a
atenção da Igreja no próximo triênio; 3.3. - Que se adote um novo logotipo
expressivo e de profundo significado teológico para a vida de nossa Igreja: 3.4
– Que se crie a Assessoria Especial para Assuntos Doutrinários; 3.5 – Que o

Supremo Concílio de todo o apoio ao programa de Relações Inter –
Eclesiásticas visando ao fortalecimento da família evangélica em geral e da
família presbiteriana em particular, atuando em todos os organismos em que a
Igreja Presbiteriana independente do Brasil achar que são compatíveis com a
forma de ser e de pensar que ela tem adotado ao longo dos anos ou venha a
adotar no futuro. 3.6- Que se faça a sugestão de uma consulta com as Igrejas
de fala portuguesa de outros continentes com a finalidade de definir formas e
modos de trabalhos conjuntos em áreas que venham a ser definidas como de
utilidades para o atendimento da Missão que Deus conferiu a cada uma de
nossas Igrejas; 3.7 – Que se mantenham em crescente nível de avanço as
nossas

relações

com

Igreja

Presbiteriana

nos

Estados

Unidos

ao

fortalecimento de nosso laços de fraternidade e de comunhão em Cristo,
promovendo-se uma consulta com a mesma; 3.8 – Que a Igreja Presbiteriana
independente do Brasil deixe definitivamente a Confederação Evangélica do
Brasil e tome providências para participar de um outro organismo Nacional
idôneo e capaz de representar com legitimidade a força evangélica do país; 3.9
– Que o Projeto 2003 seja abraçado por este plenário e que, ouvido o mesmo
quanto às suas linhas fundamentais, seja executado sob a supervisão da Mesa
Administrativa da Igreja Presbiteriana independente do Brasil”. A Comissão
designada para examinar o Relatório da Secretaria Executiva da Igreja
apresenta o seu parecer, de seguinte teor, que é aprovado pelo Concílio: 1. “ A
Secretaria Executiva ampliou consideravelmente algumas áreas de informação
da Igreja Presbiteriana independente cujos dados constam do seu relatório; 2.
Quanto às suas propostas, temos a dizer que este Plenário não deve discutilos, pois são sugestões de procedimentos administrativos que o órgão deve
normalmente executar”. Quanto a proposta de Criação de Comissão
Permanente par Evangelismo decidiu o Concílio o seguinte: Que a proposta
seja aprovada e que juntada a outra de igual teor, procedente do Plenário, seja
encaminhada à Mesa Administrativa para que essa Comissão seja integrada no
“PROJETO 2003”. Quanto ao documento encaminhado pelo Sínodo Sul de São
Paulo, fazendo uma análise geral sobre a situação da Igreja , o Concílio decidiu
o seguinte, aprovado parecer da Comissão que examinou a matéria: “Dado o
fato de vários assuntos de máxima importância serem tratados e que estão

estritamente ligados às linhas Fundamentais do PROJETO 2003, que seja o
documento remetido a Mesa Administrativa para que as

sugestões sejam

incorporadas ao próprio PROJETO”. A Comissão que examinou o relatório
relativo ao “ O Estandarte” apresentou o seu parecer de seguinte teor, que é
aprovado pelo Concílio: “ I – APRECIAÇÃO: 1. Observou-se que o nosso
Órgão Oficial, no último triênio, recebeu cerca de 2.400 novas assinaturas,
aumentando a sua penetração no âmbito da Igreja Nacional, regularizando sua
distribuição e reconquistando sua credibilidade junto a Igreja Nacional. 2.
Registra-se o cuidado em se restaurar e reencardenar os volumes de jornais já
editados e em se montar um arquivo fotográfico, exigência básica para a
confecção de qualquer jornal. 3. Aprecia-se o esforço da Junta em procurar
ampliar o número de assinantes e a captação de anúncios. 4. Aprecia-se
também, o esforço na procura dos esclarecimentos da Igreja sobre os
problemas

e

acontecimentos

importantes

de

nossa

época.

II

–

CONSTATAÇÕES: 1. Constatou-se a existência de déficit financeiro, apesar
dos grandes esforços para minimizá-lo, exigindo, somente em 1983 por parte
da Tesouraria Central da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil um
subsídio da ordem de Cr$ 10.809.980,14 ( Dez milhões, oitocentos e nove mil.
Novecentos e oitenta cruzeiros e catorze centavos). Reconhece-se, contudo,
que num órgão oficial, dada as suas características peculiares, não se pode
pensar em lucratividade. 2. Constatou-se o aprimoramento do Jornal no que diz
respeito a sua “performance” visual, colocando-se em pé de igualdade com os
respectivos jornais evangélicos nacionais. 3. Quanto a linha editorial e de
conteúdo constataram-se mudanças que provocaram reações diversas por
parte da Igreja. III – PROPOSTAS: 1. Quanto ao aspecto financeiro, propõe-se:
a) Que se faça um maior trabalho de conscientização junto aos agentes do
jornal nas Igrejas Locais, no sentido de se aumentar ainda mais o número de
assinantes, ressaltando-se a importância de “ O Estandarte” na vida da Igreja
Nacional; b) Que se implemente a captação de anúncios, visando reforçar a
receita do jornal; c) Que se proceda o ressarcimento das despesas de
locomoção e transporte na confecção do jornal. 2. Quanto ao aspecto redatorial
recomenda-se publicação de maior número de artigos de caráter devocional. 3.
Que se estude a viabilidade da implantação de um Parque Gráfico para

atendimento, não só do Estandarte, como também de toda a Igreja Nacional. 4.
Que a Junta de Imprensa e Comunicação estude a possibilidade da
implantação imediata de um programa radiofônico de âmbito Nacional. Que se
registre um voto de apreciação pelo profícuo trabalho da Junta, especialmente
aos elementos que militaram junto ao Estandarte durante o triênio findo”.
Quanto as propostas para adoção de um símbolo para Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, encaminhadas pelo Presbitério do Norte e por vários
delegados com assento no Concílio, delibera-se que seja adotado como
logotipo da Igreja o que serviu como símbolo da Décima Reunião Ordinária do
Supremo Concílio. Registra-se o voto contrário dos seguintes delegados:
Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, Presbítero Eliézer Jerônimo,
Presbítero Eraldo Teixeira Callado, Reverendo Mário Ademar Fava, Presbítero
Milton Correia Moraes, Reverendo Paulo de Melo Cintra Damião, Reverendo
Francisco Moraes e Reverendo Mitchell Rosemberg Galdino. Os trabalhos
foram suspensos às dezoito horas e quarenta e cinco minutos. São reabertos
os trabalhos, após o culto público, às vinte e duas horas e quinze minutos sob
a Presidência do Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. O plenário discute
e vota proposta do Reverendo Abival

Pires da Silveira, reconsiderando a

matéria votada horas atrás, não mais adotando o símbolo deste Supremo
Concílio como logotipo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Registra-se o voto contrário do Presbítero Hélio Teixeira Callado e do
Reverendo Antonio Godoy Sobrinho. Decide-se que a Direção da Igreja
promova concurso nacional para escolha de um novo símbolo. Registra-se voto
de apreciação ao Reverendo Roberto Vicente Cruz Themudo Lessa pelo seu
esforço na publicação do “O Estandarte”, número especial, no final do Supremo
Concílio e da edição diária do “Estandarte”. O plenário decide que a Mesa
Administrativa designe os membros de Comissões que ficaram em aberto.
Registra-se voto de agradecimento a Igreja Local, a Comissão de Hospedagem
e demais pessoas que emprestaram sua colaboração para o êxito desta
reunião ordinária. É registrado um voto de apreciação ao Reverendo Odair
Pedroso Mateus, pelo seu trabalho desenvolvido à frente do Departamento de
Liturgia, preparando a liturgia de todas as reuniões devocionais e cultos
desenvolvidos durante o concílio. Registram-se votos de pesar pelo falecimento

dos Reverendos: Álvaro Simões, Antonio Rodrigues da Silva, Celso Junqueira,
Daniel da Costa Hein, Isaar Carlos de Camargo, José Fernandes Machado,
Horácio Borges dos Santos, Melanias Sange e Raimundo Rodrigues de Lima e
os Presbíteros: Geraldo Batista, Eduardo Carlos Pereira Nogueira, Miguel
Martins, Olavo Garcia Ferreira da Silva, Alberto Pereira Freixo, Eduardo Pereira
de Magalhães Gouveia, José Francisco Pereira, Carlos René Egg e Hamínio
Fávero. Na impossibilidade de apresentação de relatório o Concílio dispensa a
manifestação da Comissão de Pronunciamento. É adotado como moto do
Supremo Concílio o versículo oitavo do capítulo primeiro de Atos dos
Apóstolos: “Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, quer há de vir sobre
vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e
Samaria, e até aos confins da terra”. Nada mais havendo a tratar, às vinte e
três horas e quarenta e cinco minutos, com a leitura do moto, cântico do Hino
Oficial da Igreja, impetração da Benção Apostólica pelo Presidente Reverendo
Abival Pires da Silveira e leitura e aprovação pelo plenário da presente ata, é
encerrada a presente reunião. Para constar, eu primeiro secretário lavrei a
presente ata que depois e lida foi aprovada pelo plenário. Hélio Teixeira
Callado. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Assir
Pereira. Londrina, 29 de janeiro de 1984.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Sessão de Instalação
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e seis, na sede da Igreja Metodista, sita à Chácara Flora,
no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, Capital, sob a Presidência do
Reverendo Abival Pires da Silveira, reuniu-se extraordinariamente, o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, em sua primeira
reunião extraordinária da décima legislatura. À verificação de “quorum”
responderam a chamada cento e cinco delegado oficiais, sendo cinqüenta e
cinco pastores e cinqüenta presbíteros, estando representados todos os
Sínodos. Passa-se a abertura dos trabalhos, orando o Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião. O Plenário decide arrolar os Presbíteros de Campinas,
Central Paulista e Oeste, tomando assento no Concílio os seus delegados.
Desenvolve-se em seguida a parte devocional que constou de cântico do hino
oficial da Igreja, “Pendão Real”, oração pelo Reverendo Mário Ademar Fava,
leitura Bíblica pelo Reverendo Abival Pires da Silveira, em segundo Reis,
capítulo seis do versículo oito ao dezessete, Mensagem, momento de oração
silenciosa, oração e benção apostólica pelo pregador. Realiza-se nova
verificação de “quorum”. Responderam a chamada os mesmo delegados do
início da sessão, mais catorze delegados, sendo nove pastores e cinco
presbíteros. Ao todo somam cento e dezenove delegados, sendo sessenta e
quatro pastores e cinqüenta e cinco presbíteros. Ficou assim constituída a
representação das várias delegações junto ao Supremo Concílio, nesta
convocação extraordinária: MESA DIRETORA: Presidente, Reverendo Abival
Pires da Silveira; Vice-Presidente, Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião;
Primeiro Secretário, Presbítero Hélio Teixeira Callado; Segundo Secretário,
Presbítero Ariovaldo Ferraz Arruda, Tesoureiro, Reverendo Pedro Sanches
Vierma e Secretário Executivo, Reverendo Assir Pereira. SÍNODO CENTRAL:
PRESBITÉRIO DE ASSIS: Reverendo Jessé de Andrade, Reverendo Osmar
Menezes Pires, Presbítero Nilton Corrêa de Moraes, Presbítero Walter

Signorini; PRESBITÉRIO DE BOTUCATU: Reverendo Ademar Rogato,
Reverendo Altamiro Carlos Menezes, Presbítero Áureo Rodrigues Pinheiro,
Presbítero Waldir Gomes; PRESBITÉRIO CENTRO OESTE PAULISTA:
Reverendo Noidy Barbosa de Souza, Reverendo Alfredo de Souza Nogueira,
Presbítero Dúcler César, PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA: Reverendo
Laudelino de Abreu Alvarenga, Reverendo Wilson Roberto Sales Devidé,
Presbítero Nilson Zanela, Presbítero Kioshei Komono. SÍNODO MERIDIONAL:
PRESBITÉRIO DE LONDRINA: Reverendo Silas Barbosa Dias, Reverendo
Paulo Roberto Farias, Presbíteros Daniel Xavier Vallim e Presbítero Ariovaldo
Ferraz Arruda. PRESBITÉRIO DE MARINGÁ: Reverendo Antonio de Godoy
Sobrinho, Reverendo Othoniel Gonçalves. PRESBITÉRIO OESTE DO
PARANÁ: Reverendo Osni Dias de Andrade, Reverendo Ezequias Pires,
Presbítero Pedro Carlos Palma. PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendo
Alceu Roberto Braga. PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ: Reverendo Trajano
de Paula, Reverendo Carlos Fernandes Meier, Presbítero Esdra de Oliveira
Santos, Presbítero Agenor Pereira de Carvalho. PRESBITÉRIO MATO
GROSSO: Reverendo Aury Vieira Reinaldet, Presbítero Leonino Alcântara.
PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ: Reverendo Jonas Gonçalves Pinheiro,
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, Presbítero Walterlan Rodrigues,
Presbítero Oscar Alberto Fernandes. SÍNODO OCIDENTAL: PRESBITÉRIO
ARARAQUARENSE: Reverendo José Carlos Vaz de Lima, Reverendo Raul
Hamilton de Souza, Presbítero Saulo de Paula Bueno, Presbítero Aparecido
Caldeira. PRESBITÉRIO BRASIL CENTRAL: Reverendo Ariosto dos Santos
Lima, Reverendo Silas de Aquino Lira Gouvêa, Presbítero Isaías de Souza e
Silva, Presbítero Raul Resende e Silva. PRESBITÉRIO BRASÍLIA: Reverendo
Ezequias de Souza e Silva, Presbítero João Sabino do Nascimento.
PRESBITÉRIO CAMPINAS: Reverendo Adalgiso Pereira do Vale, Reverendo
Cylas Rissardi, Presbítero Orlando Inácio Domingues, Reverendo Samuel
Cordeiro Ladeira. PRESBITÉRIO OESTE: Reverendo Joel Florêncio do
Amaral, Reverendo Joel Florêncio do Amaral, Presbítero Antonio Gomes
Galvão. PRESBITÉRIO SÃO PAULO-MINAS: Reverendo Celso César
Machado, Reverendo João Batista de Moraes, Presbítero José Bernardes de
Oliveira. PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo Isaías Garcia Vieira,

Reverendo Weber Orlando Braidotti, Presbítero Samuel do Lago, Presbítero
César

José

dos

Santos.

SÍNODO

ORIENTAL:

PRESBITÉRIO

BANDEIRANTES: Reverendo Leontino Farias dos Santos, Reverendo Assir
Pereira, Presbítero José Lopes da Silva, Presbítero Silvestre Carlos Cassulino.
PRESBITÉRIO PAULISTANO: Reverendo Mário Ademar Fava, Reverendo
Roberto Viani, Presbítero Wanderley Bergamaschi, Presbítero Cilas Stroppa,
Presbítero Altemiro Gomes de Brito. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO:
Reverendo Glysério Elias de Lelis, Reverendo Silvano Silas Ribeiro Cabrial,
Reverendo Mitchell Rosemberg Galdino, Presbítero Eliézer Lopes Jerônimo,
Presbítero Abraão Moreira de Oliveira. PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA:
Reverendo José Xavier Freitas, Reverendo Obed Júlio de Carvalho, Presbítero
Joaquim Ribeiro Filho, Presbítero João Fernandes. SÍNODO SÃO PAULO:
PRESBITÉRIO

IPIRANGA:

Reverendo

Eber

Silveira

Lima, Reverendo

Francisco de Morais, Reverendo Jair Ribeiro de Mello, Presbítero João Correia
de Oliveira, Presbítero Osvaldo Batista, Presbítero Irany de Souza Castro.
PRESBITÉRIO LESTE: Reverendo Pedro Sanches Vierma, Reverendo
Leonildo Silveira Campos, Reverendo Silas Ferreira da Silva, Presbítero Doutor
Rubens Cardoso Figueira de Mello, Presbítero Rolando Vidal. PRESBITÉRIO
SÃO PAULO: Reverendo Abival Pires da Silveira, Reverendo Rubens Cintra
Damião, Reverendo Elizeu Rodrigues Cremm, Presbítero Célio de Mello
Almada, Presbítero Francisco de Almeida. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO:
PRESBITÉRIO OSASCO: Reverendo Carlos Roberto Metittier, Reverendo
Dimas Barbosa Lima, Reverendo Edgar Winard, Presbítero Orlando de Jesus
Antunes, Presbítero Onésimo Brisola Soares, Presbítero Pedro Henrique
Teixeira Filho. PRESBITÉRIO SOROCABA: Reverendo Lysias de Oliveira dos
Santos, Reverendo José Ausberto Bressane, Presbítero Hélio Teixeira Callado,
Presbítero Eraldo Teixeira Callado. PRESBITÉRIO VOTORANTIM: Reverendo
Jairo Honório Corrêa, Reverendo Misael Ricardo de Freitas, Reverendo Jonas
Gonçalves,

Presbítero

Eliaquim

Martins

de

Almeida.

SÍNODO

SETENTRIONAL: PRESBITÉRIO AMAZONAS: Reverendo Raimundo Nonato
Damasceno. PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues.
PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendo Isac Scarcela de Carvalho, Reverendo
Valdir Xavier de França. PRESBITÉRIO PERNAMBUCO – BAHIA: Reverendo

Jonan Joaquim da Cruz. O senhor Presidente saúda em seguida todos os
conciliares,

em

nome

da

Mesa

dirigente

dos

trabalhos,

prestando

esclarecimento sobre o objetivo da presente convocação extraordinária, ou
seja, discussão e votação do Ante – Projeto de Reforma da Constituição para
Igreja e autorização para venda de propriedade da Igreja na rua Arthur Prado,
em São Paulo, Capital. A Comissão que elaborou o Ante – Projeto de Reforma
da Constituição, constituída dos Reverendos Abival Pires da Silveira, Rubens
Cintra Damião, Mário Ademar Fava e Presbítero Célio de Mello Almada, tem
oportunidade de se dirigir ao plenário prestando esclarecimento sobre a
elaboração do referido Ante – Projeto e a forma de uma discussão e votação
pelos conciliares. Antes da discussão e votação, artigo por artigo do Ante –
Projeto de Reforma da nova Constituição da Igreja, o plenário fixa os horários
que o Concílio deve observar para o desenvolvimento dos seus trabalhos: das
oito e trinta até as doze horas, trabalhos. Das doze horas às catorze horas,
almoço. Das catorze horas às dezoito horas, trabalhos. Das dezoito horas às
vinte horas, jantar. Das vinte horas em diante trabalhos do Concílio. Sendo
doze horas os trabalhos são suspensos para almoço. Às catorze horas, com
oração pelo Presbítero Silvestre Carlos Cassulino, os trabalhos do Concílio são
reabertos. Inicia-se a leitura e discussão do Ante-projeto que dispunha sobre
nova denominação para a Igreja. O plenário discute ainda e vota o artigo
segundo até o artigo vinte e três do ante–projeto. Os trabalhos são suspensos
às dezoito horas e quinze minutos para o jantar. São reabertos os trabalhos às
dezenove horas e quarenta e cinco minutos com oração pelo Presbítero Nilton
Correa de Moraes. Inicia-se a discussão do Ante–Projeto debatendo-se e
votando-se toda a matéria aí contida, ou seja, do artigo vinte e quatro até o
artigo quarenta e três. Da matéria constante destes artigos a que demandou
debates intensos e prolongados foi a referente ao parágrafo único do artigo
trinta e oito que tratava sobre a ordenação de mulheres para o ofício de
Ministro. Esta matéria foi rejeitada pelo plenário, registrando-se cinqüenta e
dois votos contrários, quarenta e cinco a favor, registrando-se duas
abstenções. A sessão é encerrada as vinte e três horas e vinte e cinco minutos
com a oração dominical por todos os presentes. Para constar, eu Primeiro
Secretário lavrei a presente ata que depois de lida foi aprovada pelo plenário.

Hélio Teixeira Callado. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Assir Pereira. São Paulo, 05 de Setembro de 1986.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Segunda Sessão
Às oito horas e trinta minutos do dia seis de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e seis, na sede da Igreja Metodista do Brasil, sita a
Chácara Flora, no bairro de Santo Amaro, em São Paulo, Capital, após a
reunião devocional que constou de três orações voluntárias e cântico do hino
“Que a vista amável é”,

sob a presidência do Reverendo Abival Pires da

Silveira, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, em sua segunda sessão extraordinária da décima legislatura. A
verificação de “quorum” responderam a chamada os membros da Mesa,
Reverendos Abival Pires da Silveira, Presidente; Rubens Cintra Damião, VicePresidente; Presbíteros Hélio Teixeira Callado, Primeiro Secretário; Ariovaldo
Ferraz Arruda – Segundo Secretário; Reverendos Pedro Sanches Vierma –
Tesoureiro; Assir Pereira – Secretário Executivo e os membros da sessão
anterior, conforme rol de Chamada junto a Secretaria, acrescido dos delegados
que tomaram assento nesta reunião. Estão presentes cento e seis delegados,
sendo sessenta e um ministros e quarenta e cinco presbíteros. Passa-se a
leitura da ata da sessão anterior que é aprovada pelo plenário. Após palavras
de explicação do senhor Presidente, o plenário continua a discussão e votação
do Ante – Projeto de Reforma e Constituição da Igreja, discutindo-se e
votando-se, dos artigos quarenta e quatro ao artigo cinqüenta e dois. Às doze
horas os trabalhos foram suspensos para almoço. Os trabalhos são reabertos
às treze horas e quarenta e cinco minutos, ornado dois irmãos voluntariamente.
É apresentado ao plenário o Doutor Paulo Soares Cintra. Às catorze horas e
dez minutos autoriza-se retirarem-se dos trabalhos conciliares os Reverendos
Cylas Rissardi e Joel Florêncio do Amaral. Toma assento substituindo este
último o Reverendo Samuel Cordeiro Ladeira. É recebido pelo concílio o
Reverendo Sérgio Marcus Pinto Lopes, Secretário Regional para o Brasil do
Conselho Latino Americano de Igrejas, que saúda os presentes nesta
Assembléia. O senhor Presidente reconduz o plenário, em seguida a discussão

e votação do Ante – Projeto de Reforma da Constituição, sendo apreciados,
pelo Concílio do artigo cinqüenta e três até o artigo sessenta e seis. Registrase o voto contrário, a pedido do Reverendo Raimundo Nonato Damasceno ao
artigo sessenta e seis. Os trabalhos são suspensos às quinze horas e quarenta
e cinco minutos, por dez minutos. Reabertos os trabalhos às dezesseis horas,
reinicia-se a discussão e votação do Ante – Projeto de Reforma da Constituição
a partir do artigo sessenta e sete que é aprovado, demorando-se o Concílio na
discussão do parágrafo único do referido artigo, que trata da eleição de
mulheres Presbíteras. Este parágrafo é aprovado por cinqüenta e cinco votos
favoráveis e cinqüenta contrários, decidindo-se o Concílio pela eleição de
Presbíteras. Toma assento no Concílio, no lugar do Delegado Presbítero
Eliézer Lopes Jerônimo, o Presbítero José Gregório de Lima Filho, Do
Presbitério do Rio de Janeiro. Prossegue-se a discussão e votação do Ante –
Projeto de Reforma da Constituição a partir do artigo sessenta e oito até o
artigo setenta e três. O Concílio demora-se na discussão do artigo setenta e
três, com destaque para a letra G deste artigo que se refere a dissolução das
funções de Presbítero ao atingir setenta ano de idade. Os trabalhos são
suspensos ao dezoito horas e quarenta e cinco minutos deixando-se a votação
do artigo setenta e três, quando da reabertura dos trabalhos às vinte horas e
cinco minutos, com oração silenciosa pelo plenário e oração pelo presidente. O
senhor Presidente chama a ordem do plenário para votação do artigo setenta e
três. Este artigo é votado letra por letra, tendo sido aprovado com a supressão
da letra G, por quarenta e seis votos contra, vinte e oito a favor e cinco
abstenções. O plenário discute e vota em seguida do artigo setenta e quatro
até o artigo cento e vinte sete do Ante-Projeto de Reforma da Constituição. As
vinte e três horas e quinze minutos os trabalhos foram encerrados com oração
do “Pai Nosso” por todos. Para constar, eu primeiro secretário lavrei a presente
ata que depois de lida foi aprovada pelos presentes. Hélio Teixeira Callado. E
eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Assir Pereira.
São Paulo 06 de Setembro de 1986.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Terceira Sessão
Às nove horas e dez minutos do dia sete de setembro do ano de mil
novecentos e oitenta e seis, na sede da Igreja Metodista do Brasil, sita à
Chácara Flora, no bairro de Santo Amaro, à Rua Vigário João de Pontes, 766
(Setecentos e sessenta e seis), em São Paulo, capital, após a reunião
devocional que constou de quatro orações voluntárias e cântico do Hino “Seja
Louvado o Deus Supremo em Israel”, sob a presidência do Reverendo Abival
Pires da Silveira, reuniu-se o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil em sua Terceira sessão extraordinária da décima
legislatura. À verificação de “quorum” responderam a chamada os seguintes
membros da Mesa: Reverendos Abival Pires da Silveira – Presidente;
Presbítero Hélio Teixeira Callado – Primeiro Secretário; Reverendo Assir
Pereira – Secretário Executivo; Reverendo Pedro Sanches Vierma – Tesoureiro
e os delegados que responderam a chamada, conforme relação na secretaria,
estando presentes setenta e cinco delegados, sendo trinta e nove ministros e
trinta e seis presbíteros. Passe a leitura da Ata da sessão anterior que é
aprovada pelo Plenário. O senhor Presidente, após palavras de explicação ao
Plenário, conduz o Concílio à discussão e votação do Ante- Projeto de Reforma
da Constituição, iniciando-se pelo artigo cento e vinte e oito e chegando até o
artigo cento e quarenta e quatro, concluindo-se assim o estudo, discussão e
votação do Ante-Projeto de Reforma da Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. O Concílio ora neste instante, agradecendo a Deus
pelo momento histórico para Igreja, quando pudemos estudar, discutir e
aprovar o Ante – Projeto de Reforma da sua Constituição. É convidado para
ora o delegado mais idoso presente, Presbítero Eliaquim Martins de Almeida. O
texto aprovado do Projeto da Nova Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente será enviado aos delegados presentes e aos Presbitérios para
que estes se manifestem nos termos da nossa legislação Constitucional. Os
Presbitérios tem o prazo de até trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e

seis para se manifestarem sobre o texto, convocando-se o Supremo Concílio
para os dias vinte e um, vinte e dois e vinte e três de novembro de mil
novecentos e oitenta e seis para reunir-se na Terceira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo. O Concílio decide que matéria referente a venda
da propriedade da Igreja, na rua Arthur Prado, seja discutida na próxima
reunião extraordinária já convocada. Nada mais havendo a tratar, às doze
horas e quarenta e cinco minutos com o cântico do hino oficial da Igreja, oração
dominical e benção pelo Presidente, encerrou-se a presente reunião. Para
constar, eu Primeiro-Secretário lavrei a presente ata que depois de lida foi
aprovada pelo plenário. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Assir Pereira. São Paulo, 07 de setembro de 1986.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 10ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e oitenta e
seis, no templo da Terceira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo,
sito à Rua Joli, número quinhentos e oito com início às nove horas e quarenta e
cinco minutos, reuniu-se, sob a presidência do Reverendo Abival Pires da
Silveira, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
em sua segunda reunião extraordinária da décima legislatura. À verificação de
“quorum” responderam a chamada os seguintes membros da Diretoria da
Mesa: Reverendo Abival Pires da Silveira – Presidente; Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião – Vice-Presidente; Presbítero Hélio Teixeira Callado –
Primeiro Secretário; Reverendo Assis Pereira – Secretário Executivo e
Reverendo Pedro Sanches Vierma – Tesoureiro. Ainda responderam a
chamada os seguintes representantes dos Presbitérios: SÍNODO CENTRAL:
PRESBITÉRIO DE ASSIS: Reverendo Jessé de Andrade, Reverendo Osmar
de Menezes Pires, Presbítero Milton Corrêa de Moraes e Presbítero Waldemar
Signorini; PRESBITERIO DE BOTUCATU: Reverendo Ademar Rogato,
Reverendo Altamiro Carlos Menezes, Presbítero Áureo Rodrigues Pinheiro,
Presbítero Pedro Eduardo Corona. PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA:
Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, Reverendo Luiz Alberto Sanches,
Presbítero Nilson Zanella, Presbítero Kioshei Komono. PRESBITÉRIO
CENTRO OESTE PAULISTA: Reverendo Noidy Barbosa de Souza, Reverendo
Ari Botelho, Presbítero Dúcler César. SÍNODO MERIDIONAL: PRESBITÉRIO
CATARINENSE: Reverendo Alceu Roberto Braga, Presbítero Sérgio Paulo
Flores. PRESBITÉRIO DE LONDRINA: Reverendo Silas Barbosa Dias,
Reverendo

Paulo

Roberto

Farias,

Presbítero

Daniel

Xavier

Vallim.

PRESBITÉRIO MARINGÁ: Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, Reverendo
Othoniel Gonçalves, Presbítero Deodato Aparecido Soares, PRESBITÉRIO
MATO GROSSO: Presbítero Wilson Freire. PRESBITÉRIO NORTE DO
PARANÁ: Reverendo Jonas Gonçalves Pinheiro, Reverendo Cláudio Oliver dos
Santos. PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ: Reverendo Osni Dias de

Andrade, Reverendo Ezequias Pires de Camargo, Presbítero Oscar Pessoa
Neto. PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ: Reverendo Trajano de Paula,
Reverendo Carlos Fernandes Meier, Presbítero Agenor Pereira de Carvalho.
SÍNODO OCIDENTAL: PRESBITÉRIO ARARAQUARENSE: Reverendo Jetro
Pereira da Silva, Reverendo Josué de Campos, Presbítero Aparecido Caldeira.
PRESBITÉRIO BRASIL – CENTRAL: Reverendo Jailson Araújo Pires,
Presbítero Sebastião Francisco e Souza. PRESBITÉRIO DE BRASÍLIA:
Reverendo

João

Batista

Dias,

Presbítero

Paulo

de

Souza

Couto.

PRESBITÉRIO DE CAMPINAS: Reverendo Cylas Rissardi, Presbítero Victor
Tolocka: PRESBITÉRIO OESTE: Reverendo Joel Florêncio do Amaral,
Reverendo Rogério Lourenço Ferreira, Presbítero Antonio Gomes Galvão.
PRESBITÉRIO SÃO PAULO – MINAS: Reverendo Davi Rose de Carvalho,
Reverendo João Batista de Moraes, Presbítero João Bernardes de Oliveira.
PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo Ablandino Saturnino de Souza.
SÍNODO ORIENTAL: PRESBITÉRIO BANDEIRANTE: Reverendo Leontino de
Farias dos Santos, Reverendo Assir Pereira, Presbítero José Lopes da Silva,
Presbítero

Silvestre

Carlos

Cassulino.

PRESBITÉRIO

PAULISTANO:

Reverendo Ezequiel Tamarozzi, Reverendo Mário Ademar Fava, Reverendo
Roberto Viani, Presbítero Wanderley Bergamaschi, Presbítero Altemiro Gomes
Brito. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO: Reverendo Glysério Elias de Lelis,
Reverendo Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Presbítero José Gregório de Lima
Filho, Presbítero Abraão Moreira de Oliveira. PRESBITÉRIO VALE DO
PARAÍBA: Reverendo José Xavier de Freitas, Reverendo Obed Júlio de
Carvalho, Presbítero João Fernandes. SÍNODO SÃO PAULO: PRESBITÉRIO
IPIRANGA: Reverendo Valdemar de Souza, Reverendo Éber Ferreira Silveira
Lima, Reverendo Francisco de Moraes, Reverendo Jair Ribeiro de Mello,
Presbítero Osvaldo Batista, Presbítero Irany de Souza Castro. PRESBITÉRIO
LESTE: Reverendo Pedro Sanches Vierma, Presbítero Rubens Figueira de
Mello, Presbítero Rolando Vidal. PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Reverendo
Abival Pires da Silveira, Reverendo Rubens Cintra Damião, Reverendo Elizeu
Rodrigues Cremm, Presbítero Célio de Mello Almada, Presbítero Francisco de
Almeida. SÍNODO SETENTRIONAL: PRESBITÉRIO AMAZONAS: Reverendo
Raimundo Nonato Damasceno. PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendo Isac

Scarcela de Carvalho e Reverendo Valdir Xavier de França. PRESBITÉRIO
NORTE:

Reverendo

Floivaldo

Araújo

Rodrigues.

PRESBITÉRIO

PERNAMBUCO – BAHIA: Reverendo Jonan Joaquim Cruz. SÍNODO SUL DE
SÃO PAULO: PRESBITÉRIO DE OSASCO: Reverendo Dimas Barbosa Lima,
Presbítero

Onésimo

Brisola

Soares.

PRESBITÉRIO

DE

SOROCABA:

Reverendo Lysias Oliveira Santos, Reverendo José Ausberto Bressane,
Presbítero Hélio Teixeira Callado, Presbítero Eraldo Teixeira Callado.
PRESBITÉRIO

DE

VOTORANTIM:

Reverendo

Jairo

Honório

Corrêa,

Reverendo Misael Ricardo de Freitas. Havendo “quorum” o senhor presidente
declara instalada a segunda reunião extraordinária do Supremo Concílio, na
presente legislatura. Ora o Vice-Presidente Reverendo Doutor Rubens Cintra
Damião. O senhor Presidente passa a direção dos trabalhos a um dos pastores
da igreja hospedeira Reverendo João Rodrigues para direção da devocional.
Canta-se o hino de número trinta dos Salmos e Hinos, em seguida é feita a
leitura em uníssono do salmo vinte e três. O Concílio é saudado pelo
Reverendo João Rodrigues em nome do Conselho da Igreja hospedeira.
Prossegue-se na parte devocional com a leitura pelo senhor Presidente, do
capítulo três, dos versículos sete a treze e mensagem. O culto devocional é
encerrado com o cântico do hino “Erguei-vos Cristãos” dos Salmos e Hinos,
oração pelo Reverendo Mário Ademar Fava e benção apostólica pelo
Reverendo Abival Pires da Silveira – Presidente. Passa-se a segunda
verificação de presença, responderam a chamada além dos delegados
presentes a primeira verificação de “quorum” mais os seguintes representantes:
Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, do Presbitério Central Paulista;
Presbítero Wilson Freire, do Presbitério Mato Grosso; Reverendo Cylas
Rissardi, do Presbitério Oeste; Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima, do
Presbitério Ipiranga; Presbítero Rolando Vidal, do Presbitério Leste e
Reverendo Floivaldo do Araújo Rodrigues, do Presbitério Norte. É dada a
oportunidade para justificativas de ausência a última reunião, não havendo
nenhuma manifestação. Decide o Concílio estabelecer os seguintes horários
para os seus trabalhos: até as doze horas, trabalhos normais; das doze as
treze e trinta horas, almoço; das treze e trinta horas até as dezoito horas,
trabalhos; suspensão das dezoito as dezenove e trinta horas para jantar;

reabertura dos trabalhos às vinte horas para prosseguimento das atividades.
Passado-se a agenda dos trabalhos da presente convocação o Concílio analisa
o Relatório da Comissão de Reforma da Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Referido Relatório é discutido e votado pelo concilio,
aprovando-se assim o texto final da nova Constituição da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. O senhor Presidente convida o Concílio a se colocar
em pé e solenemente proclama aprovada e promulgada a nova Constituição da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, cujo o texto será publicado no “ O
Estandarte”, órgão oficial da Igreja. Ora neste instante o Reverendo Dimas
Barbosa Lima. Decide que na impressão da Nova Constituição seja incluído o
hino oficial da Igreja, “O Pendão Real” em sua letra antiga. Aprova-se a
consignação de voto de apreciação ao trabalho desenvolvido pela Comissão de
Reforma e Constituição. Os trabalhos são suspensos às doze horas para
almoço. Reabertos os trabalhos às treze horas e cinqüenta minutos, passa-se a
discussão do novo Estatuto da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que
é aprovado, devendo o seu texto ser publicado no órgão oficial da Igreja, “O
Estandarte”. Registra-se a presença da Presidente da Confederação nacional
de Senhoras da Igreja, acompanhada de elementos da sua diretoria. É lhe
concedida a palavra, ocasião em que saúda o concílio. Registra-se ainda a
presença do irmão Reverendo Sherlock Nogueira, Presidente Emérito do
Presbitério Ipiranga, acompanho de sua esposa Professora Dina Rossett
Nogueira dirige-se ao Concílio em comovente saudação. O Concílio passa a
discussão e votação, artigo por artigo, do novo Código Disciplinar da Igreja,
que é aprovado. O senhor Presidente convida o Concilio a permanecer em pé e
solenemente proclama aprovado e promulgado o novo Código Disciplinar da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil cujo texto será publicado no órgão
oficial da Igreja. Ora neste instante o Presbítero Doutor José Bernardes de
Oliveira. O Concílio passa a discussão e votação do novo Regimento Interno
do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil que é em
seguida aprovado com as adaptações sugeridas, devendo o seu texto ser
publicado no órgão oficial da Igreja. São aprovadas em seguida pelo Concílio
as Normas para elaboração de Atas, cujo texto será publicado no órgão oficial
da Igreja. Os trabalhos são suspensos às dezoito horas e trinta minutos para o

jantar. Reabertos os trabalhos às vinte horas, passa-se a discussão das
sugestões de Modelo de Estatutos para as Igrejas Locais, que é aprovado,
devendo o seu texto ser publicado no órgão oficial da Igreja. O Concílio aprova
em seguida autorização para que a Primeira Igreja Presbiteriana Independente
de Distrito Federal, receba área situada na Área Especial oito, QSB Quatro –
Taguatinga – Distrito Federal, propriedade essa que está em nome da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. É aprovado pelo Concílio, em seguida, a
venda de propriedade da Igreja na rua Arthur Prado, trezentos e trinta e um;
Rua Rego de Freitas número quinhentos e trinta loja “O” e apartamento no
décimo primeiro andar, aplicando-se os resultados da venda n aquisição ou
construção d nova sede do Seminário Teológico de São Paulo e órgãos
administrativos da Igreja. A presente autorização fica vinculada à imediata
aquisição de outro imóvel, ficando a Diretoria autorizada a estipular preços e
condições de pagamento, receber e dar quitação, outorgar e receber as
competentes escrituras, bem como adotar todas as medidas necessárias à
concretização das transações ora autorizadas”. São recebidos pelo Concílio os
Presidentes da Confederação da Mocidade e dos Varonis, respectivamente,
Doutor Adair Sérgio Eduardo Camargo e Presbítero Francisco de Almeida, que
saúdam o Plenário. Registra-se ainda a presença do Presbítero Naur do Valle
Martins, Presidente da Fundação “Eduardo Carlos Pereira”. O Concílio registra
também o seu agradecimento a Igreja local pela excelente hospedagem
oferecida aos delegados. Nada mais havendo a tratar, as vinte e duas horas e
trinta minutos, encerrou-se a presente reunião, com o cântico do hino oficial da
Igreja, oração e benção apostólica pelo Presidente, Reverendo Abival Pires da
Silveira. Para constar, eu, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, que depois
de lida foi aprovada pelos presentes. Hélio Teixeira Callado. E eu, Secretário
Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever,
conferi e assino a presente ata. Assir Pereira. São Paulo, 21 de novembro de
1986.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCILIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Sessão de Instalação
Às dezenove horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de janeiro do ano de
mil novecentos e oitenta e sete, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à Rua Nestor Pestana, número cento e
cincoenta e dois no bairro da Consolação, em São Paulo, Capital, sob a
Presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira reuniu-se o Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil em sua Décima
primeira Reunião Ordinária. À verificação do “quorum”, responderam a primeira
a primeira Chamada cento e vinte e cinco delegada, sendo sessenta e oito
ministro e cincoenta e sete presbíteros, estando representados todos os
Sínodos, na conformidade da relação de presentes elaborada pela secretaria à
vista dos credencias apresentadas pelos referidos delegados. Passa-se ao
culto publico, adota-se a liturgia preparada pela Igreja hospedeira, sendo
pregador o Reverendo Abival Pires da Silveira. Encerrou-se o culto às vinte
horas e cincoenta minutos, passando-se logo em seguida à nova verificação de
“quorum”. Responderam à chamada os mesmos membros do início da sessão,
mais quatro representantes, dois ministros e dois presbíteros delegados, do
Presbitério Sudoeste de Minas, recém organizado, que o Concílio decide
arrolar. Estão presentes pois cento e vinte e nove delegados, dos quais setenta
são ministros e cincoenta e nove são presbíteros. Ficou assim constituída a
representação das várias delegações junto ao Supremo Concílio: SÍNODO
CENTRAL: PRESBITÉRIO DE ASSIS: Reverendos Paulo de Melo Cintra
Damião, Jessé de Andrade, Presbíteros Walter Signorini e Daltro Camargo.
PRESBITÉRIO BOTUCATU: Reverendos Ângelo Bereta Filho, Ademar Rogato,
Presbíteros Alfredo Marques do Valle e Pedro Eduardo Corona. PRESBITÉRIO
CENTRAL PAULISTA: Reverendos Laudelino de Abreu Alvarenga, Luís Alberto
Sanches e o Presbítero Nilson Zanella. PRESBITÉRIO CENTRO OESTE
PAULISTA: Reverendo Ari Botelho e os Presbíteros Rui Ribeiro de Campos,
Isaías Muniz Pereira e Reverendo Salatiel Dias. SÍNODO MERIDIONAL:
PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendos Alceu Roberto Braga e Mathias

Quintela de Souza, Presbíteros Antonio Teixeira dos Santos e Osvaldo
Teixeira. PRESBITÉRIO DE LONDRINA: Reverendos Silas Barbosa Dias,
Paulo Roberto de Farias e os Presbíteros Célio Marques Luciano Gomes,
Eliúce Floriano. PRESBITÉRIO MARINGÁ: Reverendos Othoniel Gonçalves,
Antonio

de

Godoy

Sobrinho,

Presbítero

Paulo

César

Maldonado.

PRESBITÉRIO MATO GROSSO: Reverendos Aury V. Reinaldet, Benedito
Troquez e os Presbíteros Eliel Felipe e Raimundo Pereira Leite. PRESBITÉRIO
NORTE DO PARANÁ: Reverendos Cláudio Oliver dos Santos, Jonas
Gonçalves Pinheiro e Presbítero Nilton de Souza. PRESBITÉRIO OESTE DO
PARANÁ: Reverendos Áurea Rodrigues de Oliveira, Ezequiel Pires de
Camargo e Presbíteros Élis Murback

e Nerode Rodrigues de Moraes.

PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ: Reverendos Alcides Duque Estrada,
Claudino Morceli e Noidy Barbosa de Souza. SÍNODO OCIDENTAL:
PRESBITÉRIO ARARAQUARENSE: Reverendos José Carlos Vaz de Lima e
Raul

Hamilton

de

Souza,

Presbítero

Sebastião

Rodrigues

Assis.

PRESBITÉRIO BRASIL CENTRAL: Reverendos Silas de Aquino Lira Gouvêa,
Jailson Araújo Pires e Presbíteros Isaías de Souza e Silva e Sebastião
Francisco de Souza. PRESBITÉRIO DE BRASÍLIA: Reverendos Sílvio Araújo
Lobo, Francisco José Cruz Morais e o Presbítero João Sabino Nascimento.
PRESBITÉRIO CAMPINAS: Reverendos Isaías de Souza Carvalho, Manoel
Alves Guerra e os Presbíteros Derli Camargo de Almeida e João Batista dos
Santos Neto. PRESBITÉRIO OESTE: - Reverendo José Fagundes Dias e
Alcides Corrêa Morais, Presbíteros Antonio Gomes Galvão e Onofre José
Vieira. PRESBITÉRIO SÃO PAULO – MINAS: - Reverendos João Batista de
Moraes, Silas Paulo Souza Costa e Presbíteros José Bernardes de Oliveira e
Silas Osvaldo Pacitti. PRESBITÉRIO SUDOESTE DE MINAS: Reverendo
Weber Orlando Braidotti e Licurgo Ferreira Filho, Presbíteros Mozart Ribeiro de
Oliveira e Irson Ribeiro de Oliveira. PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo
Isaías Garcia Vieira, Paulo Conde e Presbíteros Antonio Wilson Leite e Jari
Rosa

Franco.

SÍNODO

ORIENTAL:

PRESBITÉRIO

BANDEIRANTE:

Reverendos Assir Pereira, Leontino Farias dos Santos e Presbíteros Joel
Pasqualini Ferrari e Silvestre Carlos Cassulino. PRESBITÉRIO PAULISTANO:
Reverendos Roberto Viani e Ezequias dos Santos e os Presbíteros Anibal

Martins e Aristides Pereira Souza. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO:
Reverendos Mitchell Rosemberg Galdino, Flávio Antonio Santana e os
Presbíteros Abraão Moreira de Oliveira e José Gregório Lima Filho.
PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA: Reverendos Obed Júlio de Carvalho, José
Xavier de Freitas e Presbíteros Joaquim Ribeiro Filho e Paulo Anan. SÍNODO
SÃO PAULO: PRESBITÉRIO IPIRANGA: Reverendos Éber Ferreira Silveira
Lima, Oswaldo Prado Filho, Hírcio de Oliveira Guimarães, Presbíteros Irany de
Souza e Lauro Ferreira Júnior. PRESBITÉRIO LESTE: Reverendo Pedro
Sanches Vierma, Tiago Escobar de Azevedo e Presbíteros Rolando Vidal e
Moisés José de Lima. PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Reverendos Abival Pires
Silveira. Rubens Cintra Damião, Odilon de Carvalho e Presbíteros Francisco de
Almeida, Naur do Valle Martins e Zilton Bicudo. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO:
PRESBITÉRIO DE OSASCO: Reverendos Dimas Barbosa Lima, Teodoro
Tanganelli, Ismael Ramos Teixeira, Presbíteros Osvaldo Brito Morais,
Sebastião Sabino Lima, Adail Bento de Lima, Reverendo Antonio Gouvêa de
Mendonça e Presbítero Osmar Silva. PRESBITÉRIO DE SOROCABA:
Reverendos Paulo de Góes, Lysias Oliveira dos Santos e Presbíteros Hélio
Teixeira Callado, Azir Garcia de Almeida. PRESBITÉRIO DE VOTORANTIM:
Reverendos Jairo Honório Corrêa, Jonas Gonçalves, Valmir Machado Ribeiro e
Presbíteros Osvaldo Pelegrini Fantasia e Joel Ribeiro de Barros. SÍNODO
SETENTRIONAL: PRESBITÉRIO AMAZONAS: Reverendo Rubens Maia de
Paula. PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendos Uverland Barros Silva, Isac
Scarcela Carvalho e Presbítero Carlos de Morais e Silva. PRESBITÉRIO
NORTE: Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues, Giovani Gomes Pereira.
PRESBITÉRIO PERNAMBUC0 – BAHIA: Reverendo Edival Ferreira Brandão,
Jorge Antonio Rodrigues Barbosa e Presbíteros Valdson Vieira de Andrade e
Almir Alves Ferreira. Passa-se em seguida à eleição da nova Mesa Diretora do
Supremo Concílio, orando o Reverendo Abival Pires da Silveira. O senhor
Presidente dá as instruções necessárias ao processamento do pleito,
nomeando quatro juntas apuradoras dos votos. São eleitos em primeiro
escrutínio para comporem a Mesa Diretora do Supremo Concílio os seguintes
irmão: Presidente Reverendo Assir Pereira, com noventa e cinco votos,
Primeiro Vice-Presidente Reverendo Abival Pires da Silveira, com cento e

quarenta votos; Segundo Vice-Presidente Reverendo Othoniel Gonçalves, com
noventa e oito votos, Primeiro Secretário Presbítero Francisco de Almeida com
noventa votos, Segundo Secretário Presbítero Doutor Irani de Souza castro,
com oitenta e seis votos e Terceiro Secretário o Presbítero Walter Signorini,
com oitenta e sete votos. O senhor Presidente convida em seguida os
membros da Mesa eleita a comparecerem até a frente do plenário quando é
empossada, orando e dando posse aos eleitos o Reverendo Doutor Rubens
Cintra Damião. Fazem uso da palavra os Reverendos Assir Pereira, Otoniel
Gonçalves e Presbíteros Doutor Irani de Souza Castro, agradecendo aos
delegados presentes a confiança neles depositada. Dada a palavra para
justificativa de ausência na reunião anterior, não houve nenhuma manifestação.
É indicada em seguida a Comissão de Exercícios Devocionais, que se constitui
dos Pastores da Igreja hospedeira Reverendo Abival Pires da Silveira e do
Presbítero Naur do Valle Martins. O plenário resolve que o horário de trabalhos
do Concílio obedeça a programação sugerida pela Igreja hospedeira: início dos
trabalhos às oito e trinta horas com exercício devocionais, suspensão dos
trabalhos às doze e trinta horas apara almoço, reabertura dos trabalhos às
catorze horas indo até as dezoito e trinta horas e jantar às dezenove horas,
reservando-se a noite, livre. A Comissão de Exercício Devocionais indicou para
a devocional de amanhã o Ministro mais antigo do concílio, Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião, designando-se para a devocional seguinte o Ministro
mais jovem do Concílio, cujo o nome será indicado oportunamente. As vinte e
duas horas e cincoenta minutos a presente sessão solene de abertura do
Concílio é encerrada, orando e impetrando a benção apostólica o Reverendo
Doutor Rubens Cintra Damião. Para constar, eu Primeiro Secretário da Mesa
Diretora anterior lavrei a presente ata que depois de lida foi aprovada pelo
plenário. São Paulo, 25 de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete. Hélio
Teixeira Callado, Secretário. E eu secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Segunda Sessão
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete, às
nove horas e quarenta minutos, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à Rua Nestor Pestana, número cento
cinqüenta e dois em São Paulo, Capital, após os exercícios devocionais
dirigidos pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião, teve início a segunda
sessão da décima primeira reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil sob a Presidência do Segundo VicePresidente Reverendo Othoniel Gonçalves, após a verificação de “quorum”
constatando-se a presença dos mesmos membros que compareceram à
sessão anterior menos sete ministros a saber: Silas Barbosa Dias, Aury Vieira
Reinaldet, Weber Orlando Braidotti, Licurgo Ferreira Filho, Ezequias dos
Santos, Flávio Antonio Santana e Obed Júlio de Carvalho e quatorze
presbíteros, a saber: Samuel Moreno Munhoz, Irson Ribeiro de Oliveira,
Silvestre Carlos Cassulino, Lauro Ferreira Júnior, Rolando Vidal, Moisés José
de Lima, Adail Bento de Lima, Osmar Silva, Simei Samuel, Hélio Teixeira
Callado, Eupídio Teixeira Callado, João Amorim, Ismael Braga Abreu e Valdson
Vieira de Andrade, que deixaram de responder a chamada. Verificando
também a presença da maioria dos Sínodos. Havendo “quorum” foram
iniciados os trabalhos sendo feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo
aprovada. Passou-se a apresentação de propostas, documentos e relatórios,
os quais foram lidos e encaminhados às comissões respectivas a serem
nomeadas, a saber: PAPÉIS E CONSULTA; Reverendo Rubens Cintra
Damião, Reverendo Isaías Garcia dos Santos, Reverendo Cláudio Oliver dos
Santos, Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga, Reverendo Odilon de
Carvalho, Presbítero Eliel Felipe e Presbítero José Bernardes de Oliveira;
INDICAÇÕES: Reverendo José Carlos Vaz de Lima, Reverendo Silvio de
Araújo Lobo, Reverendo Silas Barbosa Dias, Presbíteros Silvestre Carlos
Cassulino e Presbítero Isaías Muniz Pereira; ESTATISTICA E ESTADO
ESPIRITUAL: Reverendo Tiago Escobar de Azevedo, Reverendo Alceu

Roberto Braga, Reverendo Ismael Ramos Teixeira, Presbítero Lauro Ferreira
Júnior, Presbítero Paulo Anan, Presbítero Moisés José de Lima; COMISSÃO
DE FINANÇAS: - FUNDO DE SUSTENTO, TESOURARIA E AUDITORIA:
Reverendo Edival Ferreira Brandão, Reverendo Aury Vieira Reinaldet,
Reverendo Jorge Antonio Rodrigues Barbosa, Presbítero Antonio Gouvêa
Galvão, Presbítero Naur do Valle Martins e Presbítero Silas Osvaldo Pacitti;
COMISSÃO DE EXAME DE RELATÓRIO DA SECRETARIA EXECUTIVA:
Reverendo Leontino Farias do Santos, Reverendo Flávio Antonio Santana,
Reverendo Noidy Barbosa de Souza, Presbítero Nilton Zanela e Presbítero Azir
Garcia de Almeida. COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO DA COMISSÃO
DE EDUCAÇÃO CRISTÃ: Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, Reverendo
Éber Ferreira Silveira Lima, Reverendo Paulo de Góes, Presbítero Zilton
Bicudo, Presbítero Valdson Vieira de Andrade e Presbíteros João Sabino do
Nascimento; COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO DA LIVRARIA E
EDITORA “PENDÃO REAL”: Reverendo Valmir Machado Ribeiro, Reverendo
Dimas Barbosa Lima, Reverendo Uverland Barros da Silva, Presbítero Osvaldo
Pelegrini Fantasia e Presbítero Nerode Rodrigues de Moraes; COMISSÃO DE
EXAME DE RELATÓRIO DA JUNTA DE MISSÕES E MISSÃO CAIUÁ:
Reverendo Alcides Duque Estrada, Reverendo Mathias Quintela de Souza,
Reverendo Aury Botelho, Reverendo Rubens Maia de Paula, Presbítero Pedro
Eduardo Corona, Presbítero Joel Pasqualini Ferrari, Reverendo José Fagundes
Dias; COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE
EVANGELIZAÇÃO: Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães, Reverendo Paulo
Roberto de Farias, Reverendo Luís Alberto Sanches, Presbítero Alfredo
Marques, Do Valle, Presbítero Aristides Pereira de Souza; COMISSÃO DE
EXAME DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE DIACONIA E BETEL: Reverendo
Ezequias dos Santos, Reverendo Lysias Oliveira dos Santos, Reverendo
Ryoshi Tizuka, Presbítero Eliuce Floriano, Reverendo Isac Scarcela de
Carvalho e Presbítero João Batista dos Santos Neto; COMISSÃO DE EXAME
DO

RELATÓRIO

DA

FUNDAÇÃO

“EDUARDO

CARLOS

PEREIRA”:

Reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira, Reverendo Antonio Gouveia de
Mendonça, Reverendo Jonas Gonçalves, Presbítero Carlos Jeremias Klein e
Presbítero Almir Alves Ferreira; COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO DA

JUNTA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO: Reverendo Manoel Alves Guerra,
Reverendo Raul Hamilton de Souza, Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues e
Presbítero José Gregório de Lima Filho, Presbítero Carlos Moraes e Silva
Presbítero Irson Ribeiro de Oliveira; COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO
DA COMISSÃO DE ATIVIDADES LEIGAS: Reverendo Osvaldo Prado Filho,
Reverendo Ângelo Bereta Filho, Reverendo Jairo Honório Corrêa, Presbítero
Hélio Teixeira Callado, Presbítero Paulo César Maldonado e Reverendo
Giovani Gomes Pereira; COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO DO
“ACAMPAMENTO CRISTO É VIDA”: Reverendo Paulo Melo Cintra Damião,
Reverendo Weber Orlando Braidotti, Reverendo Mitchell Rosemberg Galdino,
Presbítero Nilton Alves de Souza e Presbítero Élis Murback; COMISSÃO DE
EXAME DO RELATÓRIO DA COMISSÃO DE HISTÓRIA E MUSEU:
Reverendo Ezequias Pires de Camargo, Reverendo Ademar Rogato,
Reverendo Silas Paulo Souza Costa e Presbítero Ruy Ribeiro de Campos;
COMISSÃO DE RELAÇÕES PÚBLICAS: Reverendo José Xavier de Freitas e
Reverendo Jailson Araújo Pires; COMISSÃO DE EXAME DO LIVRO DE ATA
DA MESA ADMINISTRATIVA: Reverendo Francisco José Cruz Morais,
Reverendo Isaías de Souza Carvalho e Presbítero Sebastião Rodrigues de
Assis; COMISSÃO DE EXAME DE TRANSCRIÇÕES DAS ATAS DO
SUPREMO CONCÍLIO: Reverendo Jonas Gonçalves Pinheiro, Reverendo
Licurgo Ferreira Filho, Presbítero Antonio Teixeira dos Santos; COMISSÃO DE
EXAME DO LIVRO DE ATAS DO SÍNODO SETENTRIONAL: Reverendo João
Batista de Moraes, Presbítero Raimundo Pereira Leite e Presbítero Oswaldo
Teixeira; COMISSÃO DE EXAME DO LIVRO DE ATAS

DO

SÍNODO

OCIDENTAL: Reverendo Salatiel Dias, Presbítero Joel Ribeiro de Barros,
Presbítero Joaquim Ribeiro de Filho; COMISSÃO DE EXAME DO LIVRO DE
ATAS DO SÍNODO ORIENTAL: Reverendo Jessé de Andrade. Presbítero
Daltro de Camargo e Presbítero Claudino Morceli; COMISSÃO DE EXAME DO
LIVRO DE ATAS DO SÍNODO DE SÃO PAULO: Reverendo Alcides Corrêa de
Morais, Presbítero Onofre José Vieira e Presbítero Sebastião Francisco de
Souza; COMISSÃO DE EXAME DO LIVRO DE ATAS DO SÍNDO SUL DE SÃO
PAULO: Reverendo Obed Júlio de Carvalho, Presbítero Rolando Vidal e
Presbítero Antonio Wilson Leite; COMISSÃO DE EXAME DO LIVRO DE ATAS

DO SÍNODO CENTRAL: Reverendo Roberto Viani, Presbítero Anibal Martins,
Presbítero Mozart Ribeiro de Oliveira e Presbítero Jair Rosa Franco;
COMISSÃO DE EXAME DO LIVRO DE ATAS DO SÍNODO MERIDIONAL:
Reverendo Paulo Conde e Presbítero Osvaldo Brito Moraes; COMISSÃO
ESPECIAL PARA EXAME DAS TEOLOGIAS DA LIBERTAÇÃO: Reverendo
Antonio

Gouvêa de Mendonça, Reverendo

Antonio Godoy Sobrinho,

Reverendo Paulo de Góes e Reverendo Mathias Quintela de Souza. Os
trabalhos foram suspensos para cafezinho precisamente às nove horas e trinta
minutos orando o Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima, sendo reabertos às
dez horas e cinqüenta e cinco minutos sob a presidência do Reverendo Assir
Pereira. Foram lidos os seguintes documentos: DOCUMENTOS: UM: Do
Presbitério Sul de Minas que propõe a redivisão sinodal, encaminhado a
Comissão de Papéis e Consultas. DOIS: Do Presbitério de Botucatu que
propõe piso salarial para Ministros, encaminhado a Comissão de Papéis e
Consultas. TRÊS: Do Presbitério do Rio de Janeiro que propõe percentual de
5% (cinco por cento) para o Supremo Concílio, encaminhado a Comissão de
Papéis e Consultas. CINCO: Do Sínodo Central que propõe redução de 5%
(cinco por cento) da taxa de contribuição para o Supremo Concílio,
encaminhado a Comissão de Papéis e Consultas. SEIS: Do Reverendo Antonio
Godoy Sobrinho, sobre Código Eleitoral, encaminhado a Comissão de Papéis e
Consultas. SETE: Do Presbitério Ipiranga, sobre a Revista da Escola
Dominical, encaminhado a Comissão de Papéis e Consultas. OITO: Do Sínodo
de São Paulo, que propõe consulta sobre Ecumenismo, encaminhado a
Comissão de Papéis e Consultas. NOVE: Do Sínodo de São Paulo sobre
Teologia da Libertação, encaminhado a Comissão de Papéis e Consultas. DEZ:
Do Sínodo de São Paulo sobre CONIC – proposta de filiação, encaminhado a
Comissão de Papéis e Consultas. ONZE: Do Sínodo Central sobre Relatório,
devolvido ao Reverendo Ademar Rogato. DOZE: Do Sínodo Oriental, sobre
Estatística, encaminhado a Comissão de Estatística. TREZE: Da Igreja de
Limeira sobre salário de Ministro, devolvido ao Presidente do Conselho de
Limeira. CATORZE: Do Seminário de Londrina sobre convite de formatura,
nomeada comissão especial para o evento. Registra-se o convite do Seminário
Teológico de Londrina da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, para

formatura da Primeira turma daquele Seminário, sendo oportunamente indicado
um representante deste Concílio junto aquela solenidade. Registra-se também
o relatório do triênio do Sínodo Central a saber: “SÍNODO CENTRAL: Relatório
do Triênio: Temos a Informar que no triênio os Presbitérios que compõem o
Sínodo Central nos informaram o seguinte: I – PRESBITÉRIO DE BOTUCATU:
Novo Ministro: José Carlos Volpato, por ordenação em dezenove de fevereiro
de mil novecentos e oitenta e quatro. Novas Igrejas: segunda Igreja
Presbiteriana Independente de Botucatu, em dezenove de fevereiro de mil
novecentos e oitenta e quatro e Igreja Presbiteriana Independente de Cerqueira
César, em dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis. Jubilação:
Reverendo Francisco Guedelha em dezesseis de março de mil novecentos e
oitenta e seis. II – PRESBITÉRIO CENTRO OESTE PAULISTA: Novas Igrejas:
Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Bauru. Novos Ministros: por
ordenação: Daniel Rodrigues dos Santos, Salatiel Dias , Valdecir Fornel e
Ismael Salles Devidé. III – PRESBITÉRIO DE ASSIS: Novos Ministros: Paulo
José de Carvalho Pires, em mil novecentos e oitenta e cinco, por ordenação
Jayme Martins de Camargo Júnior e Mário Sérgio de Góes, em mil novecentos
e oitenta e seis, ordenados em cinco de janeiro de mil novecentos e oitenta e
seis. Jubilação: Reverendo Luthero Cintra Damião. Dissolução de Igreja: Igreja
Presbiteriana Independente de Regente Feijó. IV – PRESBITÉRIO CENTRAL
PAULISTA: Novos Ministros: Valdir Vieira da Costa e Lupercio Alves Pereira,
em mil novecentos e oitenta e seis, por ordenação. Dissolução de Igreja:
Segunda Igreja Presbiteriana Independente de São Luís de Guaricanga cujos
os membros filiaram-se à Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São
Luís Guaricanga. Reverendo Ademar Rogato – Secretário Permanente. O
Concílio, de pé, recebeu o Reverendo Jair Ribeiro de Melo que completou
ontem quarenta anos de trabalhos realizados em várias Igrejas, o qual usando
da palavra fez pequeno relatório de seu ministério, orou o Presbítero Nerode
Rodrigues de Morais agradecendo ao Senhor da Seara o profícuo trabalho
realizado pelo consagrado servo. Os trabalhos foram suspensos para o
almoço, precisamente às doze horas e trinta minutos, orando o Reverendo Ari
Botelho, sendo reabertos às dezoito horas e quinze minutos, quando foi
apresentado pela Comissão de Exercícios Devocionais um relatório parcial em

que propõe para dirigir a devocional de amanhã o Reverendo Jonas Gonçalves
Pinheiro, o mais novo ordenado Ministro participante deste Concílio. A
Comissão de Relações Públicas apresentou um relatório parcial registrando a
presença de vários ministros, presbíteros e outros visitantes, todos foram
convidados a vir a frente recebendo do Senhor Presidente os agradecimentos
pela visita. Encerrou-se a reunião às dezoito horas e trinta e cinco minutos,
ornado o Reverendo Jorge Antonio Rodrigues Barbosa. Para constar, eu,
Primeiro Secretário da Mesa Diretora, lavrei a presente ata que depois de lida
foi aprovada pelo plenário, será assinada. São Paulo, 26 de janeiro de 1987.
Francisco de Almeida. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Terceira Sessão
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete, às
nove horas e quinze4 minutos, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à rua Nestor Pestana, número cento e
cincoenta e dois, em São Paulo, Capital, após exercícios devocionais dirigidos
pelo Reverendo Jonas Gonçalves Pinheiro, teve início a terceira sessão da
décima primeira reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, sob a presidência do Reverendo Assir Pereira. Após a
verificação

de

quorum

constatou-se

a

presença

dos

membros

que

compareceram à sessão anterior. Havendo quorum, foram iniciados os
trabalhos sendo aprovados os seguintes documentos: número 20 (número
vinte) “RELATÓRIO DO SÍNODO SETENTRIONAL” - “Cumprimos o dever de
prestar relatório do que de mais importante ocorreu na área deste sínodo, de
mil novecentos e oitenta e dois até o presente. Infelizmente este relatório será
muito sucinto e lacunoso. Isto se deve à falta de informações estatísticas
fornecidos pelos Presbitérios. Escolhemos o ano de mil novecentos e oitenta e
dois, para início das nossa informações, por que foi em mil novecentos e
oitenta e um quando o livro de ata foi examinado pela última vez por esse
Concílio. Daquele ano até o presente foram arrolados os seguintes novos
ministros, nos diversos Presbitérios: Reverendos: Joel Duarte do Nascimento,
Raimundo Rodrigues de Lima Edival Ferreira Brandão, Antonio Pio de
Medeiros, Josmar Antonio Carvalho Batista, Jorge Antonio Rodrigues Barbosa,
José Gregório Sena Filho, Rubens Maia de Paula, Uverland Barros da Silva,
Luiz Florêncio de Lima, Milton Barroso França, José Antonio Gonçalves,
Lindberg Clemente de Moraes, Valdir Xavier de França, José Wilson Alves de
Andrade, Onésimo Eugênio Barbosa. Durante o mesmo período faleceram:
Reverendo Raimundo Rodrigues de Lima, e José Fernandes Machado. Saíram
para a área de outros Sínodos: Reverendos Mário de Abreu Alvarenga e
Josmar Antonio Carvalho Batista. Foram organizadas as seguintes igrejas:
Segunda de Manaus – Amazonas (Presbitério do Amazonas), Terceira de

Manaus – Amazonas (Presbitério do Amazonas), Terceira de São Luís do
Maranhão (Presbitério do Norte), Terceira de Natal – Rio Grande do Norte
(Presbitério – Pernambuco-Bahia), Segunda do Salvador – Bahia (Presbitério
Pernambuco – Bahia). Foi organizado o Presbitério do Amazonas no dia seis
de janeiro de mil novecentos e oitenta e quatro, chegando, portanto, a quatro o
número de Presbitérios que compõem este Sínodo. Contamos, presentemente,
com trinta e três igreja e Trinta Pastores em toda área Sinodal”. Nº 21 (número
vinte e um); referente INFORMAÇÕES SOBRE O SÍNODO ORIENTAL: “Este
Sínodo em sua última reunião ordinária de junho de mil novecentos e oitenta e
cinco, apresentou os seguintes dados estatísticos, conforme documento
número quinze, da Comissão de Estatística: PRIMEIRO: Igrejas: Em mil
novecentos e oitenta e três, cincoenta e duas organizadas, total no presente ,
cincoenta e quatro: SEGUNDO: Congregações: Em mil novecentos e oitenta e
três – dezoito, organizas em Igrejas duas novas congregações no período seis,
total no presente vinte e duas. TERCEIRO: Pastores; total em mil novecentos e
oitenta e três, cincoenta e seis, desligados sete recebidos dezesseis, total no
presente sessenta e cinco. Os desligados, um por falecimento e os demais por
transferência a outros sínodos. Os atuais: oito jubilados, cinco em
disponibilidade ativa, dois a serviço da Sociedade Bíblica do Brasil, quatro a
serviço no Seminário, dois a serviço da Igreja Nacional e os demais no serviço
ativo das Igrejas locais”. Às nove horas e quarenta minutos, foram suspensos
os trabalhos para o cafezinho, orando o presbítero José Gregório de Lima Filho
e reabertos às quatorze horas e trinta minutos, com a leitura e aprovação da
ata da sessão anterior. Usou a palavra o Presbítero Hélio Calado que
apresentou ao Concílio o visitante Samuel Salvador, ex-interno de Betel Lar da
Igreja; depois de um rápido histórico a respeito dos trabalhos artísticos
realizados pelo afamado pintor, foram convidados os Presbíteros Osvaldo
Pelegrini Fantasia e Reverendo Jonas Gonçalves que, em nome de todos os
membros do Conselho Deliberativo e de todas as crianças de Betel, Lar da
Igreja, entregou um lindo quadro pintado pelo referido artista ao Reverendo
Abival Pires da Silveira, que sensibilizado, agradeceu. Também foi entregue ao
Senhor Presidente outro quadro de Eduardo Carlos Pereira, restaurado pelo
visitante Samuel Salvador que será colocado na sala de reuniões do Escritório

Central da Igreja: o Reverendo Assir Pereira agradeceu em nome de todo o
Concílio excelente trabalho realizado na restauração da valiosa peça artística.
Foram Apresentados os seguintes documentos: Documento número dezoito,
proposta do Presbitério Rio de Janeiro à modificação do percentual de
Contribuição do Supremo Concílio. Documento dezenove, solicitação do
Presbitério Pernambuco-Bahia para outorga de procuração que possibilite o
recebimento de um imóvel por doação. Foi apresentado documento número
vinte e dois assinado por vários conciliares, relativos ao “ O Estandarte”, que é
encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas. Os trabalhos foram
suspensos às dezesseis horas e trinta minutos, reabertos ás dezessete horas.
Foi apresentado o relatório parcial da Comissão de Relações Públicas
comunicando a visita de vários ministros, presbíteros e outros visitantes;
convidados

a

virem

a

frente

recebendo

do

Senhor

Presidente

os

agradecimentos pela visita. FOI apresentado o parecer da Comissão que
examinou o relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira, aprovando-o em
todos os seus itens e com as observações seguintes: “PRIMEIRO: Que seja
consignado um voto de apreciação pelo trabalho da Fundação no sentido de
dotar os Seminários de condições para o seu efetivo funcionamento,
destacando-se a aquisição dos imóveis para o Seminário de Fortaleza. Pela
assinatura do convênio junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Religião, criando-se a “ Cátedra Epaminondas Mello do Amaral”, representando
dessa forma um avanço nos objetivos da Fundação Eduardo Carlos Pereira.
SEGUNDO: Que tendo em vista a necessidade de reforma dos Estatutos da
Fundação, face a nova Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil: a) Que a Fundação seja dotada de uma estrutura e meios que se
viabilize a obtenção de maiores recursos, uma vez que as atuais fontes de
renda não são inexauríveis; b) Que os seus fins possam ser ampliados, sem
descaracterização da sua finalidade principal, tendo em vista as razões acima
colocadas”. A Comissão que examinou os atos do Sínodo Oriental apresentou
seu relatório, resolvendo-se: PRIMEIRO: - Que se encaminhe censura ao
Sínodo Oriental, à vista da falta de encaminhamento do Livro de Atas daquele
Concílio; SEGUNDO: Que o referido livro seja apresentado à Diretoria do
Supremo Concílio para as devidas verificações. Parecer da Comissão que

examinou o relatório da Comissão de Educação Cristã, sendo aprovado, nos
seguintes termos: “PRIMEIRO: Que o Supremo Concílio manifeste o seu pleno
reconhecimento pelos serviço que a Comissão de Educação Cristã, tendo à
sua frente o Reverendo Leonildo Silveira Campos, vem prestando à Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, tendo em vista que através de seus
esforços a sonhada unidade da Igreja vem sendo um objetivo determinado e,
também, conquistado com sensíveis avanços. Trata-se por isso mesmo, de
uma experiência vitoriosa que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
tem experimentado de forma jubilosa. SEGUNDO – Que os serviços que a
referida comissão tem prestado sejam continuados para que a Igreja avance no
campo tão desafiador como é o da Educação Cristã. Mas do que isto, que
todos os projetos mencionados pela mesma Comissão sejam levados a cabo,
dando-lhes plena cobertura este Supremo Concílio. TERCEIRO – Que a
Comissão de Educação Cristã estude a formulação de um currículo para os
próximos quatro anos e que ao mesmo seja posteriormente aprovado pela
Diretoria Executiva. QUATRO – Que a Comissão Cristã procure desenvolver,
junto com o Seminário Teológico de São Paulo, programas de extensão, tendo
em vista que o Seminário Teológico de São Paulo recebeu do Supremo
Concílio incumbência de implantar a habilitação de Educação Cristã. Desta
forma, Seminário e Comissão de Educação Cristã, juntos, estarão ampliando
os horizontes da Educação Cristã na vida da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil; SEXTO: - Que a Comissão de Educação Cristã também oriente o seu
trabalho para avaliar se a Escola Dominical, como um dos veículos do grande
leque de responsabilidades da missão educativa da Igreja, está precisando de
mudanças ou alterações de seu funcionamento, tendo em vista as modernas
técnicas pedagógicas e educativas. SÉTIMO – Que cada Presbitério e cada
igreja tenha a sua Comissão de Educação Cristã, esta vinculada à Comissão
Nacional”. Registra-se que o item cinco deste documento, nos seguintes
termos: “ Que seja levantada a obrigatoriedade do uso das nossas revistas em
todas as igrejas de nossa denominação, pois são chegados os novos dias
quando a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil já aprendeu a amar de
todo o coração aquilo que é fruto do seu próprio esforço, trabalho e missão,
deverá ser votado oportunamente à vista de parece da Comissão de Papéis e

Consultas que versa sobre a mesma matéria. Parecer da Comissão Especial
que examinou o documento do Sínodo de São Paulo sobre a Teologia da
Libertação, que foi aprovado nos seguintes termos: a) O Supremo Concílio não
deve se pronunciar sobre opiniões diversas e esparsos de autores, que, em
entrevistas, palestras, livros e artigos, se põem a discutir, de forma muito
díspares e contraditórios, problemas e situações que, embora possam nos
desafiar como Igreja de Cristo, não podem polarizar as atenções deste Plenário
porque a questão, tal como nos propõe o Sínodo de São Paulo, é irrelevante;
b) Não deve ser aceita, conseqüentemente, sugestões de que sejam
produzidas lições da Escola Dominical sobre o assunto; c) A Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil deve se firmar cada vez mais no ensino
bíblico para que, no cotidiano de sua marcha histórica, tenha o correspondente
“discernimento” (I João 4:1) diante de opiniões e posições que surgem no
correr desta mesma marcha. Registra-se o voto contrário à aprovação do
referido documento, dos Reverendos Laudelino Abreu Alvarenga e Hírcio de
Oliveira Guimarães, bem como voto de apreciação pelo trabalho da Comissão.
Foi aprovado o relatório parcial da Comissão de Papéis e Consultas dando
parecer favorável ao piso salarial de seis salários mínimos, para ministros de
tempo integral, à partir do exercício de mil novecentos e oitenta e oito,
aprovado. Registra-se voto em contrário a aprovação do referido parecer do
Presbítero Paulo Anan. Os exercícios devocionais de amanhã estarão sob a
responsabilidade da Mesa Diretora deste Concílio com celebração da Ceia do
Senhor. Aprovam-se as atas e atos dos Sínodos de São Paulo e Central,
devidamente registrados nos livros próprios, sem observações. Às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos encerraram-se os trabalhos, orando o
Presbítero José Bernardes de Oliveira. Eu, Francisco de Almeida, Secretário,
lavrei a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelo plenário. São Paulo,
27 de janeiro de 1987. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, Mandei transcrever, conferir e assino a presente ata:
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 11ª REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quarta Sessão
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete, às
nove horas e cincoenta minutos, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à rua Nestor Pestana número cento e
cincoenta e dois, em São Paulo, Capital. Após exercícios devocionais dirigidos
pela Mesa Diretora do Concílio, pregando a convite desta, O Reverendo
Antonio de Godoy Sobrinho. Teve início a quarta sessão da décima primeira
reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, sob a presidência do Reverendo Assir Pereira. Após a verificação de
quorum constatou-se a presença dos mesmos membros que compareceram à
reunião anterior. Havendo quorum, foram iniciados os trabalhos com a leitura e
aprovação da ata da sessão anterior. Assumiu a presidência nesse momento o
Reverendo Abival Pires da Silveira, Primeiro Vice-Presidente a pedido do
Senhor Presidente precisamente às dez horas e trinta minutos. Os trabalhos
foram suspensos para o cafezinho, reabertos às onze horas. A comissão de
Papéis e Consultas apresentando seu relatório parcial, documentos três e
cinco, que trata do percentual das contribuições para o Supremo Concílio,
sendo aprovado o seguinte parecer. Documentos Números Três e Cinco –
Redução do Percentual da Contribuição das Igrejas Locais para o Supremo
Concílio de 10% (dez) para 5% (cinco) por cento. Entende-se inviável a
redução pretendida e sugere que se estude um mecanismo de atendimento da
Igreja Nacional às regiões presbiteriais mais correntes. Assumiu neste
momento a Presidência do Concílio o Reverendo Assir Pereira. Usou da
palavra o reverendo Paulo de Melo Cintra Damião que fez apresentação do
visitante Alexandre Costa Araújo, secretário executivo do COMIBAM –
Congresso Missionário Ibero-Americano, que saudou o Concílio, recebendo do
Senhor Presidente os agradecimentos pela visita; também Jadir Pereira do
Lago ex-líder do trabalho de Mocidade de nossa Igreja. Foi apresentado pela
Comissão de Papéis e Consultas parecer sobre o documento número seis, que
trata do Código Eleitoral, sendo aprovado. Documento número seis – Proposta

de um Código Eleitoral. Que se elabore um Código eleitoral, nomeando-se,
para isto, uma comissão de redação que apresente relatório no prazo de cento
e vinte dias, para ser aprovado pela Comissão Executiva da Igreja. Sugere-se
também, que os presbíteros escolham seus representantes um ano antes das
reuniões ordinárias do Supremo Concílio, para que se possa viabilizar as
candidaturas para os cargos da mesa. Recebe-se relatório da Comissão de
Papéis e Consultas sobre documento que trata das revistas de Escola
Dominical. Aprova-se proposta para prorrogação dos trabalhos até às treze
horas. Resolve-se aprovar parcialmente o relatório da Comissão supra referida,
nos seguintes termos: “Reconhece-se o bom trabalho realizado até aqui pela
Comissão de Educação Cristã no aperfeiçoamento de nossas revistas de
Escola Dominical; recomenda-se que se procure melhorar cada vez mais a
qualidade quanto ao conteúdo doutrinário, para que a revista se imponha no
conceito da Igreja Nacional. Resolve-se, a seguir, revogar decisão anterior
deste Concílio que torna obrigatório o uso das revistas de Escola Dominical
produzidas pela Comissão de Educação Cristã, por todas as igrejas
jurisdicionadas. Às treze horas foram suspensos os trabalhos para almoço,
orando o Reverendo José Fagundes Dias; reabertos às dezesseis horas e dez
minutos. A Comissão de Relações Públicas apresentou relatório parcial e
usando da palavra o Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça a pedido da
referida Comissão apresentou ao Concílio o Reverendo Doutor Jaci Corrêa
Maraschin, da Igreja Episcopal Brasileira, Secretário Geral da Aste; o visitante
usando da palavra saudou o Concílio, recebeu os agradecimentos pela visita,
feitos pelo senhor Presidente. Na representação do Presbitério do Ipiranga,
assume o Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães em lugar do Reverendo
Valdemar de Souza, bem como assume o presbítero Osvaldo Batista, em lugar
do presbítero Valdir Alves de Souza. Registra-se a presença do presbítero
Lauro Ferreira Júnior. Foi aprovado a proposta que os trabalhos deste Concílio
sejam prorrogados até às vinte e duas horas. A Comissão de Exame do Livro
de Atas do Sínodo Ocidental apresentou seu relatório sendo aprovando; A
Comissão nomeada para exame do livro de Atas do Sínodo Ocidental, deixou
de realizar o referido exame, impossibilitada que foi pela não apresentação do
mesmo, pelo dito Sínodo. Pelo que propõe, seja o referido livro examinado pela

Comissão Executiva do Supremo Concílio. Aprovado parecer pela Comissão
encarregada de efetuar os exames do Relatório da Comissão de Diaconia.
Examinamos e propomos que o documento seja aprovado. A título de
orientação alertamos apenas que o documento não tem forma de relatório, não
registra as atividades do período, não menciona a estrutura vigente do órgão e
apresenta um planejamento. Em razão do exposto seria de bom alvitre que
elaborasse um plano estratégico e tático, mais detalhado e o submetesse à
Diretoria Executiva do Supremo Concílio. Por oportuno, sugerimos que desse
planejamento constasse um programa orientando as igrejas para examinarem
em que campos poderiam atuar de forma mais eficaz, contando com os seus
recursos humanos e físicos. A Comissão de Papéis e Consultas apresentou
parecer sobre o documento número dez, que trata da filiação de nossa Igreja
ao CONIC – Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, aprovado com a seguinte
redação: Entende-se não conveniente a filiação da Igreja Presbiteriana
Independente ao CONIC. Não existe a figura do membro observador no
estatuto da CONIC, referida no documento do Sínodo São Paulo, Documento
número dezessete, que trata da escritura de doação de um terreno à Terceira
Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, aprovado o seguinte parecer.
Que se atenda ao pedido da 3ª IPI de Manaus no sentido de se transferir os
imóveis adquiridos por aquela Igreja no tempo em que ainda não era pessoa
jurídica, aquisição essa feita em nome da Igreja Nacional. Documento número
dezesseis, do Presbitério Pernambuco – Bahia que trata da venda e compra de
imóveis; aprovada a seguinte proposta que se autorize a Comissão Executiva
do
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Pernambuco – Bahia no sentido de proceder à venda do imóvel da
Congregação de Maceió, bem como a comprar outro para acomodação da
referida Congregação, em local compatível com as necessidades locais e
consultados os interesses da Igreja. Documento número dezenove: que trata
da outorga de procuração à Congregação Presbiterial de Maceió, para receber
escritura de doação de imóveis: aprovado o parecer, com a seguinte redação:
Que se atenda ao pedido, outorgando-se, com a urgência necessária para que
a doação não venha a caducar, ao pastor daquela Congregação, Reverendo
Doutor Helci Rodrigues Pereira, a procuração solicitada. Assume

a

representação do Presbitério do Ipiranga o Reverendo Valdemar de Souza, em
substituição ao Reverendo Osvaldo Prado Filho. Suspensos os trabalhos as
dezoito e trinta horas, para o jantar, orando o Presbítero Silas Osvaldo Pacitti.
Reabertos as vinte horas e quinze minutos. Recebe-se da Comissão de Papéis
e Consultas o parecer sobre o documento número oito, que se refere à
consulta sobre participação em cerimônias denominadas ecumênicas, que é
discutido. O Reverendo Otoniel Gonçalves apresenta o seguinte substitutivo ao
parecer da Comissão que seja constituída uma Comissão Especial para emitir
um parecer mais abrangente a respeito do assunto, até o final deste Concílio,
sendo nomeada a seguinte Comissão: Reverendos Antonio de Godoy
Sobrinho, Antonio Gouveia de Mendonça, Ezequias dos Santos, Isaías Garcia
Vieira, Hírcio de Oliveira Guimarães, Alcides Duque Estrada. A Comissão de
Papéis e Consulta apresenta parecer favorável referente a cientificação das
pessoas que vierem a compor as diretorias do “O Estandarte”, sobre decisão
anterior deste Supremo Concílio, que transcrevemos:” a) Cabe à redação
receber e publicar artigos de colaboradores que não contrariam a posição
doutrinária da Igreja; b) Cabe à redação, através de editoriais, dos artigos
solicitados, orientar a Igreja nos problemas doutrinários - eclesiásticos, sócioeconômicos e políticos

- filosóficos, tendo sempre em vista a posição

constitucional e doutrinária da Igreja”. A comissão de Papéis e Consultas
apresenta parecer sobre o documento número dezoito, que trata da criação da
Comissão Nacional de Música, o qual é aprovado no seguinte termo: Que se
crie uma Comissão Nacional de Música e Liturgia, que será constituída de
especialistas em Teologia, Liturgia, Língua-Portuguesa e Música Sacra. Que a
Comissão Executiva seja encarregada de estabelecer o número dos
componentes e escolher os especialistas. Relatório parcial da Comissão de
Exercícios Devocionais, indicando para os exercícios devocionais de amanhã o
Reverendo Sérgio Francisco Santos, diretor do Seminário Presbiteriano
Independente de Fortaleza. Foi apresentado o Relatório da Comissão de
Finanças, que depois da palavra de alguns oradores o plenário decidiu pelo
encerramento da sessão tendo em vista o adiantado da hora e esgotado o
tempo regulamentar permanecendo o referido documento sobre a mesa. Às
vinte e duas e quinze horas, encerrou-se a sessão com oração pelo Presbítero

Elis Murback . Nada mais, eu, Francisco de Almeida, Primeiro Secretário, lavrei
e assino a presente ata, que depois de lida foi aprovada pelo plenário. São
Paulo, 28 de janeiro de 1987. E eu, Secretário Executivo da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino
apresente ata: Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 11ª REUNIÃO DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL.
Quinta Sessão
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete, às
nove horas e vinte minutos, no Templo da Primeira Igreja Presbiteriana
Independente de São Paulo, sito à Rua Nestor Pestana, número cento e
cinqüenta e dois, em São Paulo, Capital, após os exercícios devocionais
dirigidos pelo Reverendo Sérgio Francisco do Santos, teve início a Quinta
Sessão da Décima Primeira Reunião Ordinária do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, sob a Presidência do Reverendo
Othoniel Gonçalves, Segundo Vice-Presidente. Feita a verificação de quorum,
constatou-se a presença dos mesmos membros que compareceram á Sessão
anterior. Havendo quorum, foram iniciados os trabalhos, orando o Presbítero
Antonio Gomes Galvão. Feita a leitura da ata da sessão anterior foi a mesma
aprovada. O Senhor Presidente deu conhecimento ao plenário do recebimento
de dois telegramas de congratulações com o Reverendo Assir Pereira pela sua
eleição no cargo de Presidente do Supremo Concílio. Recebemos o documento
trinta e dois do Presbitério Leste apresentando estudo referente a um dos
logotipos que deverá participar do concurso destinado à escolha do logotipo
oficial de nossa Igreja; Recebe-se o documento trinta e um, relatório final da
Comissão de Finanças, a qual examinou o Relatório da Auditoria e a previsão
orçamentária. Este relatório foi aprovado, com exceção do item número cinco,
referente ao Fundo de Sustento, que fica sobre a mesa pata deliberação
posterior, de vez que deverá entrar outro documento versando sobre a mesma
matéria. Registra-se o teor da resolução: “Destacamos o fato de suas
informações financeiras e econômicas estarem em perfeita ordem, em seus
registros e propomos um voto de gratidão a Deus, pela sua existência, a que
durante tantos anos cumpriu abençoadamente as suas funções. Registramos,
também, nossa tristeza com o fato de igrejas que foram beneficiadas com
empréstimos, à juros negativos tenham se valido da conversão autorizada pelo
decreto lei número dois mil duzentos e oitenta e quatro, que pressupunha a
existência de juros de quinze por cento ao mês embutidos, nas parcelas

devedoras. Tal fato ocasionou o resultado negativo apresentado pelo fundo.
Propomos, finalmente, que as atribuições do Fundo de Sustento, sejam, a
tempo transferidas para o “Fundo de Reservas”, proposta no item I-1-a, acima.
“ Resolve-se que os vencimentos dos Ministros jubilados sejam atualizados
como o dos ministros em atividade, ou seja, seis salários mínimos, com
vigência a partir de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito. Às onze horas e
vinte minutos suspendem-se os trabalhos para o cafezinho, orando o
Presbítero Doutor Joel Pasqualino Ferrari. Reabertos os trabalhos às onze
horas e cinqüenta minutos. Aprova-se documento trinta e quatro, parecer da
Comissão de Exame do relatório de História e Museu, de teor seguinte: “a) que
se aceite o relatório da Comissão de História e Museu realizado não obstante
as precariedades enfrentadas neste triênio que se passou; b) que se atenda as
solicitações da Comissão no seguinte: 1) Dotação de verba de acordo com a
disponibilidade da Tesouraria Geral da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. 2) Determinar um local adequado para a montagem do Museu. 3)
Nomeação de uma comissão para preparar a edição comemorativa do
Centenário de “O Estandarte” a sete de janeiro de mil novecentos e noventa e
três. c) A Comissão propõe ainda: - Que a Comissão de História e Museu
continue junto aos Conselhos no sentido de obter os dados históricos
completos para preservação da memória da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil. - Que a Comissão Executiva do Supremo Concílio envide todos os
esforços necessários para que haja a publicação de um livreto contendo o
extraordinário trabalho do Reverendo Roldão Trindade de Ávila que contém
todos os dados referentes ao Ministério Presbiteriano Independente deste mil
novecentos e três. “Aprova-se documento trinta e cinco, parecer da Comissão
de exame do livro de atas do Sínodo Meridional, do teor seguinte: “A Comissão
nomeada para examinar o Livro de atas do Sínodo Meridional, comunica que
não pode cumprir com o seu dever por não ter em mãos o referido livro, o que
lamentamos. A Comissão propõe que o referido Sínodo seja informado do
ocorrido e que o livro seja encaminhado a Comissão Executiva do Supremo
Concílio para o devido exame. “Documento trinta e sete, relatório da Comissão
de Exame do livro de atas do Sínodo Sul de São Paulo, aprova-se as atas do
Sínodo mencionado, com as seguintes observações: “A Comissão nomeada

julga-se ter cumprido o seu dever na apresentação deste relatório seguindo das
seguintes observações: a) que depois da ata ter sido aprovada pelo Concílio
Superior o Sínodo volta a fazer novo exame aprovando-a novamente com
outras diferentes observações; b) que a décima ata referente a reunião do
Sínodo diz ter sido em dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete, na
data se lê que foi em dez de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis”.
Documento trinta e oito, relatório da Comissão designada para examinar o livro
de Atas e Atos da Comissão Executiva: aprovado, com as observações: “ 1ª)
Não consta que a primeira ata tenha sido aprovada; 2ª) Na segunda ata, folha
quatro, linha dois, não consta o nome completo do Reverendo Aldo Antonio
Gonçalves; 3ª) A Comissão estranha que a ata terceira reunião iniciada em um
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco e foi reaberta em vinte e nove de
junho de mil novecentos e oitenta e cinco, portanto , vinte e oito dias depois,
sendo tal procedimento inconstitucional. “ Documento trinta e nove, da
Comissão de exame do livro de atas do Sínodo Setentrional, aprovado, com as
observações seguintes: “a) Uso de abreviações, na página cinqüenta e sete na
ata de número sete; b) Rasuras nas páginas cinqüenta e nove e sessenta; c)
Na ata de número oito o nome do Pastor Raimundo Estevão do Amaral escrito
errado (Estevam) bem como o nome da cidade de São Cristóvão (S.
Cristóvão), e ainda abreviaturas de nome: d) Na ata de número nove, página
dezesseis não consta o nome do Tesoureiro e do Secretário Permanente,
eleitos pelo Sínodo. Na página oitenta não continua a citação das Comissões
que tratarão de assuntos diversificados, usando a palavra etc cetara. e) Página
oitenta e três faltou a assinatura do Presidente do Sínodo. f) o Livro não
apresentado na reunião do Supremo Concílio anterior. “Documento cinqüenta e
oito, da Comissão encarregada de examinar a transcrição da atas do Supremo
Concílio, aprovado com as seguintes observações: a) Na ata da sessão de
instalação da primeira reunião extraordinária, à folha cento e quatro, anverso,
linha oito, consta a palavra “presbitério” quando deveria constar “presbítero”,
antecedendo o nome de Orlando Inácio Domingues; b) Na mesma folha,
também anverso, consta duas vezes o nome do Reverendo Joel Florêncio do
Amaral e não consta o nome do representante Reverendo João Dias Ferreira,
do Presbitério Oeste. Resolve-se prorrogar os trabalhos até as doze horas e

quarenta minutos. Suspende-se os trabalhos as doze horas e quarenta
minutos, com uma oração pelo Presbítero Mozart Ribeiro de Oliveira. Às
quatorze horas e quinze minutos reabrem-se os trabalhos, dando-se a palavra
aos Diretores dos Seminários de São Paulo, Fortaleza e Londrina,
respectivamente Reverendos Leontino Farias dos Santos, Sérgio Francisco dos
Santos e Antonio Godoy Sobrinho. Os irmãos seminaristas Afonso Tembe e
Arlindo Nico Silvano oriundos de Moçambique também usaram da palavra, em
saudação ao Concílio. Aprova-se o documento número quarenta e dois,
referente a voto de congratulações aos irmãos Reverendos Antonio Gouveia de
Mendonça, Zenon Lotufo Júnior, Valdomiro Pires de Oliveira, Silas do Amaral
Pinto e Éber Ferreira Silveira Lima, pelas obras publicadas, sendo o seguinte
teor do documento: “Considerando: a) Que o Reverendo Doutor Antonio
Gouveia de Mendonça, publicou relevante obra sobre o protestantismo
brasileiro, intitulada “ O Celeste Porvir ”; b) Que o Reverendo Zenon Lotufo
Júnior, lançou duas obras - “Crescer – Caminhando Para a Realização Pessoal
” e “ Relações Humanas e Aperfeiçoamento Pessoal”; c) Que o Reverendo
Valdomiro Pires de Oliveira, acabou de lançar o seu primeiro livro de poesias,
intitulado “Aquarelando” ; d) Que o Reverendo Silas do Amaral Pinto publicou
monografia sobre “ As igrejas da Grande São Paulo”; e) Que o Reverendo Éber
Ferreira Silveira Lima é autor do trabalho, ainda não publicado, e da maior
importância, sob título “ Uma Bibliografia Presbiteriana Independente” cujo
resumo será

oportunamente publicado em nosso órgão oficial de

Comunicação “ O Estandarte”. f) Que o Seminário Teológico Presbiteriano
Independente de São Paulo acaba de trazer ao lume importante revista sobre a
vida, obras e teologia do Doutor Karl Barth. Tendo também publicado no ano
passado relevante documento histórico sobre os oitenta anos do Seminário.
Propomos: Que seja registrado em ata desta sessão um voto de
congratulações com esses irmãos pelas obras produzidas, na esperança de
que outros títulos venham a ser escritos para o enriquecimento da Língua
Portuguesa. “Usando da palavra o Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça,
presidente do Centro de Pós – Graduação de Ciências da Religião do Instituto
Metodista de Ensino, num breve relato, transmitiu ao Concílio informações a
respeito do trabalho ali realizado. Assume a representação do Presbitério do

Ipiranga o Presbítero Osvaldo Batista, em substituição ao Presbítero Valdir
Alves de Souza, Aprova-se documento quarenta e três, relatório da Comissão
de Estatística e Estado Espiritual. Assume a representação do Presbitério
Ipiranga o Reverendo Jair Ribeiro de Melo em Substituição ao Reverendo
Hírcio de Oliveira Guimarães. Suspensos os trabalhos para o cafezinho às
dezesseis horas e trinta minutos que são reabertos às dezesseis horas e
cinqüenta minutos. Reassume a representação do Presbitério Ipiranga o
Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães em substituição ao Reverendo Jair
Ribeiro de Melo. Aprova-se os documentos números trinta e seis e quarenta,
relativos a seguro de vida em grupo e assistência Médica, devendo a Comissão
Executiva desenvolver esforços no sentido de estudar a possibilidade do
estabelecimento de seguro de vida em grupo e assistência médica para
pastores e respectivos familiares. Aprova-se documento quarenta e seis,
registrando-se nos anais do Supremo Concílio voto de gratidão a Deus pelo
Ministério e vida do Reverendo Evaldo Godinho Alves, ao ensejo de seu
aniversário ocorrido recentemente, quando aquele servo do Senhor completou
setenta anos de vida, registrando-se , ainda, que o Supremo Concílio se
associe às manifestações que oportunamente serão prestadas pelo Sínodo de
São Paulo no mesmo sentido. Aprova-se documento número quarenta e oito,
referente à indicação do Reverendo Daniel Vieira Ramos para integrar o grupo
de ministros jubilados que são beneficiados pelo sustento oferecido pela Igreja
nacional, resolvendo-se que o assunto deverá ser tratado pela Comissão
Executiva a qual dará os passos que entender oportunos no tratamento da
matéria. Aprova-se relatório da Comissão de exame do Relatório da Secretaria
Executiva nos seguintes termos: 1) Registra-se em ata um voto de apreciação
pelo excelente trabalho realizado pelo então Secretário Executivo Reverendo
Assir Pereira. 2) a) Que se continue adotando como lema para o quadriênio a
frase: “Por uma Igreja em Missão”. b) Que fique a cargo da Comissão
Executiva do Supremo Concílio, a definição da ênfase da área de atividade
para cada ano, no espírito do Projeto 2003. c) Que se nomeie uma Comissão
Especial para assessorar a Comissão Executiva do Supremo Concílio na
avaliação e replanejamento do Projeto 2003, readaptando-o às necessidades
do desenvolvimento da Sociedade Brasileiro e da própria Igreja Presbiteriana

Independente do Brasil. 3) a) Que se adote a nomenclatura de “Secretaria”
para as atuais “Juntas” e “Comissões” permanentes, as quais passariam a ser
assim designadas: - Secretária de Imprensa e Comunicação; - Secretaria de
Evangelização: - Secretaria de Missões – Secretaria de Educação Cristã –
Secretaria de História e Museu; - Secretaria de Forças Leigas; Secretaria de
Diaconia; - Secretaria de Finanças, etc. Observação: A mudança da
nomenclatura implica, naturalmente na alteração dos regimentos internos das
respectivas Comissões / Juntas, agora designadas “Secretaria”. b) Que cada
Secretaria seja composta de cinco membros nomeados por este concílio,
inclusive o relator, com exceção da Fundação “Eduardo Carlos Pereira” que
continuaria com o mesmo nome e constituição, em virtude de reger-se por
Estatuto específico. c) Que fique a cargo da Mesa Diretora juntamente com o
Secretário Executivo e Tesoureiro eleitos por este Concílio, a responsabilidade
de providenciar o pessoal necessário para administrar respectivamente a
Livraria e Editora “Pendão Real” Ltda e o Acampamento Cristo é Vida que, por
razões técnicas exigem medidas administrativas compatíveis com a natureza
de suas atividades, comunicando-se em seguida as decisões tomadas à
Comissão Executiva do Supremo Concílio. d) Que sejam criadas as Secretarias
de Planejamento e Informática, compostas por cinco elementos cada,
nomeados por este Concílio. e) Que as relações internacionais da Igreja fiquem
a cargo da Diretoria do Supremo Concílio, nela incluídos o Tesoureiro e o
Secretário Executivo. f) Que seja nomeada uma comissão de alto nível para um
reestudo das possibilidades e limitações de Betel – Lar da Igreja, e que em
relatório circunstanciado seja entregue à Comissão Executiva do Supremo
Concílio dentro de cento e vinte dias, podendo esta, se achar conveniente,
convocar o Supremo Concílio extraordinariamente, para as decisões que se
fizerem necessárias, tendo em vista a expansão do trabalho de Diaconia da
Igreja. A Comissão entende, a princípio, que Betel não vem se constituindo em
um problema para Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas não deixa
de ser um desafio que nos questiona como igreja, tanto a localização e
aproveitamento de seu patrimônio, quanto a possível necessidade de
alargamento se suas tendas e abrangência, em função das finalidades para as
quais tem se proposto ao longo de sua história. g) Que o Fundo de Sustento

seja transformado em Fundo de Emergência, diretamente administrado pela
Secretaria de Finanças juntamente com o Tesoureiro. i) Que seja nomeada
uma Comissão para estudo e elaboração de um novo Manual de Ofícios
Religiosos para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. j) Quanto à
proposta sobre uma Comissão de Hinologia, a Comissão deixou de dar o seu
parecer em virtude de já haver matéria a respeito sendo estuda por outra
Comissão. “Quanto ao item h da proposta, resolve-se que a Comissão
Executiva realize estudos objetivando redivisão sinodal e presbiterial de nossas
igrejas, observando a conveniência deste ato, dentro de um estudo global que
consulte os interesses dos participantes. Registra-se que durante debates
supra a sessão foi prorrogada pelo tempo necessário para esgotar a matéria
em discussão, suspendendo-se a sessão às dezenove horas. Às dezenove
horas e quarenta e cinco minutos reabre-se a sessão. Assume a representação
do Presbitério Central Paulista o Reverendo Wilson Roberto Sales Devidé em
lugar do Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga. Assume a representação
do Presbitério do Ipiranga o Reverendo Valdemar de Souza, em substituição ao
Reverendo Oswaldo Prado Filho. A Comissão de indicação apresentou seu
parecer relativo aos nomes a serem votados para compor as Secretarias e
Comissões Permanentes do Supremo Concílio, abrindo-se a palavra ao
plenário para busca de orientações, sugestões e demais pronunciamentos. A
seguir a presidência orienta sobre o procedimento a ser adotado quando ao
pleito, o qual é procedido por escrutínio. Segue-se oração pelo Reverendo
Mathias Quintela de Souza. Colhidos os votos são os mesmos encaminhados à
Comissão apuradora. Assume a representação do Presbitério Central Paulista
o Reverendo Laudelino de Abreu Alvarenga em substituição ao Reverendo
Wilson Roberto Sales Devidé. Assume a representação do Presbitério de
Botucatu o Reverendo Pedro Damião em lugar do Reverendo Ademar Rogato.
Aprova-se documento número cinqüenta e nove, sobre o relatório da Junta de
Missões, do seguinte teor: “1. Que o trabalho da Junta de Missões seja
aprovado com as seguintes metas para o quadriênio, buscando a organização
em Presbitério; b) Intensificar o campo de Mato Grosso, hoje composto de
Cuiabá, Sinop, Juara, Alta Floresta, Várzea Grande, Pontes e Lacerda.
Fortalecer o trabalho em Cuiabá, fazendo ponte com a região; c) em conjunto

com o Presbitério de Mato Grosso, investir, consolidar e ampliar o trabalho
presbiteriano independente no Paraguai; d) Prosseguir no objetivo de colocar
obreiros, com características próprias, em cada capital; e) redefinir o projeto de
apoio aos Presbitérios, dando ênfase à emancipação financeira gradativa; f)
estudar e implantar, se conveniente, um Curso destinado a formação de
líderes, com vistas à ocupação dos Campos de fronteiras; g) atender o clamor
de presbiterianos independentes do Acre; h) Acompanhar de perto os projetos
governamentais de ocupação de áreas em desenvolvimento, para que a Igreja
chegue junto; i) Estudar a possibilidade de modificação na atual estrutura da
Junta de Missões no sentido de se criar superintendências regionais para
melhor agilizar os trabalhos. 2) Que as atas sejam elaboradas de modo a
manter os registros do desempenho da Junta de Missões com clareza e em
termos amplos, podendo inclusive servir para o futuro como material de
consultas e pesquisas. 3) Que sejam destinados no mínimo vinte e cinco por
cento da receita de orçamento da Igreja para a junta de missões no espírito da
decisão do Supremo Concílio em sua última reunião ordinária. “Aprova-se
parecer a Comissão de Papéis e Consultas quanto ao estatuto da Associação
Evangélica e Literatura Pendão Real como segue: “A Comissão e de parecer
que o estatuto seja aprovado, eis que está de conformidade com as leis da
país, bem como das normas constitucionais de nossa Igreja. “Aprova-se
parecer da Comissão de Exame do Relatório da Comissão de Editoração e
Livraria, determinando-se: a) Nomeação de um Conselho Editoral, composto
pelo relator da Comissão de Editoração e Livraria, o Secretaria Executivo da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, um dos diretores dos nossos
Seminários, o relator da Junta de Imprensa, o relator da Comissão de
Educação Cristã e o relator da Comissão de Educação Cristã e o relator da
Comissão de História e Museu, para encarregar-se do estabelecimento de um
programa editorial para o “Pendão Real”, do interesse da Igreja Nacional; c)
Preparo de folhetos e literatura evangelísticas, em colaboração com a
Comissão Nacional de Evangelização, para o atendimento de projetos de largo
alcance, bem como para o uso das igrejas locais; d) A aquisição de imóvel, em
área comercialmente aceitável, para transferência das instalações da “Pendão
Real”, que deverá conter espaços para salão comercial, dependência de

escritório e administração, de expedição, almoxarifado, cozinha e sanitários,
com: - recursos próprios da “Pendão Real”; - recursos oriundos da venda do
imóvel da Rua Rego de Freitas”. Aprova-se parecer da Comissão Especial
nomeada para reestruturar nossas relações intereclesiásticas com a Igreja
Católica Romana, vasado nos seguintes termos: “ a) Que não haja qualquer
participação de ministros e leigos em celebrações em que os sacramentos são
envolvidos, incluídos, em especial, os sacramentos católico-romanos da
eucaristia e do casamento; b) Que os ministros e leigos sejam fiéis a Jesus
Cristo e à nossa herança reformada presbiteriana quando convidados para a
participação em reuniões programas de trabalho e atos religiosos, procurando
zelosamente preservar a integridade do Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo”. Registram-se os seguintes votos contrários: Presbíteros Mozart Ribeiro
de Oliveira, Pedro Eduardo Corona, Onofre José Vieira, João Batista dos
Santos Neto e Abraão Moreira de Oliveira e os Reverendos: Jessé de Andrade,
Laudelino de Abreu Alvarenga, Glysério Elias de Lelis, Isaías de Souza
Carvalho, Mitchell Rosemberg Galdino. Elege-se a Comissão responsável pela
Livraria e Editora “Pendão Real”, como segue: Reverendo Éber Ferreira
Silveira Lima, Reverendo Oswaldo Prado Filho, Reverendo Hírcio de Oliveira
Guimarães e Jonas Gonçalves. Resolve-se prorrogar a sessão pelo tempo
necessário a que se esgotem os assuntos sobre a mesa. Proclama-se o
resultado das eleições para composição das secretarias e comissões
permanentes, a saber: “FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA”:
Reverendos: Abival Pires da Silveira, noventa e cinco votos; Mário Ademar
Fava, noventa; Manoel Alves Guerra, noventa e seis; Antonio Gouveia de
Mendonça, noventa e seis; Doraci Natalino de Souza, noventa e três;
Presbíteros Geraldo Aparecido Sorano, oitenta e sete; Osni de Lima, noventa e
seis; Ariovaldo Ferraz Arruda, noventa e um, Ozias Camargo Lopes, noventa e
seis. SECRETARIA DE MISSÕES: Reverendos Isaías Garcia Vieira, cento e
dois, Paulo de Mello Cintra Damião, cem, Aury Reinaldet, noventa e nove,
Paulo Cintra Bueno, oitenta e cinco, Weber Orlando Braidotti, noventa e oito.
SECRETARIA DE DIACONIA: Presbíteros Carlos Fernandes Franco, centro e
três votos; Víctor Marcos Hansen, cento e um; Professora Míriam Monteiro
Púccio, noventa e cinco; Reverendo José Ariston da Silva, cem, Mitchell

Rosemberg Galdino, noventa e sete. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CRISTÃ:
Reverendos Leonildo Silveira Campos, cem, Gerson Correia de Lacerda, cento
e dois, Áureo Rodrigues de Oliveira, cento e um, Éber Ferreira Silveira Lima,
cento e dois, e Presbítero Arnold Hermam Ferle, cento e dois. SECRETARIA
DE ATIVIDADES LEIGAS: Reverendos Raul Hamilton de Souza, cento e dois;
Alcides Duque Estrada, cento e dois; Silas Barbosa Dias, cento e dois; Doutora
Arlete Madureira, cento e dois; Presbítero Silvestre Carlos Cassulino, noventa e
oito. SECRETARIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO: Reverendos: Leontino
Farias dos Santos, noventa; Elizeu Rodrigues Cremm, noventa e nove; João
Correia Lima, noventa e cinco. Oswaldo Prado Filho, cem. SECRETARIA DE
EVAGELIZAÇÃO: Reverendos Mathias Quintelas de Souza, noventa e cinco;
Wilson Roberto Sales Devidé, noventa e quatro; Noidy Barbosa de Souza,
noventa e cinco; Luís Alberto Sanches, oitenta e nove; Paulo Roberto de
Farias, noventa e cinco. MISSÃO EVANGÉLICA CAIUÁ: Presbíteros: Ariovaldo
Ferraz Arruda, oitenta e oito, Valterlan Rodrigues, noventa e quatro; Oberdan
Lucas Durão, noventa e dois; Reverendo Aury Vieira Reinaldet, noventa e dois.
SECRETARIA DE MUSEU E HISTÓRIA: - Reverendos: Roberto Vicente
Themudo Lessa, cento e quatro; Richard William Irwin, cento e quatro; Sérgio
Paulo de Almeida, cento e dois; Silas Paulo de Souza Costa, cento e dois;
Professora Heloísa Archero Araújo, cento e quatro. SECRETARIA E
PLANEJAMENTO: Reverendos: Hírcio de Oliveira Guimarães, cento e um;
Jonas Gonçalves, noventa e nove, Ângelo Bereta Filho, noventa e nove;
Presbíteros João Daniel Migliorini, cento e um; Naur do Valle Martins, noventa
e oito; SECRETARIA DE FINANÇAS: - Revendo Nércio Bernal, cem;
Presbíteros: Edilson Souza de Oliveira, cento e três; Nerode Rodrigues de
Moraes, cento e três; Azir Garcia de Almeida, cento e três; Paulo Pereira
Nogueira, cento e três; SECRETARIA DE INFORMÁTICA: Reverendos: Tiago
Escobar de Azevedo, cento e três; Hilder Campagnicci Stutz, cento e quatro;
Presbíteros Lauro Ferreira Filho, cento e quatro, Paulo Anan, cento e quatro,
Moisés José de Lima, cento e quatro. ASSESSORIA JURÍDICA: Reverendos:
Rubens Cintra Damião, cento e três; Laudelino de Abreu Alvarenga, cento e
dois; Mário Ademar Fava, oitenta e quatro; Presbíteros: Célio de Mello Almada,
cento e três, Joel Pasqualino Ferrari, cento e dois. TESOURARIA: Reverendo

Pedro Sanches Vierma, noventa e seis. SECRETÁRIO EXECUTIVO:
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, setenta e um. VOGAIS DA COMISSÃO
EXECUTIVA DO SUPREMO CONCÍLIO: - Reverendo Edival Ferreira Brandão,
titular, noventa e quatro; Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues, suplente,
noventa e dois, Reverendo Silvio de Araújo Lobo, Titular, noventa e dois; Ari
Botelho, suplente, noventa; Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, titular,
noventa e dois; Presbítero Nilson Zanella Antonio Santana, Titular, oitenta e
nove; Reverendo Ezequias dos Santos, suplente, oitenta e cinco; Reverendo
José Carlos Vaz de Lima, titular, oitenta e oito; Presbítero José Bernardes de
Oliveira, suplente, noventa e dois; Reverendo Jairo Honório Correia, titular,
oitenta e quatro; Presbítero Hélio Teixeira Callado, suplente, oitenta e seis;
Reverendo Dimas Barbosa Lima, titular, oitenta e quatro; Presbítero Antonio
Gomes Galvão, Suplente, oitenta e

seis: “ O Supremo Concílio da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil registra voto de apreciação pelo trabalho
realizado pela Comissão de Indicação na Presente sessão, em que revelou
prudência, bom senso, equilíbrio e oportunidade na proposta de preenchimento
dos diferentes cargos a serem ocupados no próximo quadriênio nas atividades
da Igreja Nacional”. Aprova-se relatório da Comissão de exame do relatório da
Junta de Imprensa e Comunicação( J.I.C.), com as seguintes observações: 1 –
de regozijo: a) pela regularidade com que o “O Estandarte” foi publicado neste
último triênio; b) pela aquisição, por parte da Igreja Nacional, de uma máquina
“composer” e uma tituladora que por certo facilitarão a publicação do jornal; c)
pela redução do déficit verificado no último ano; 2 – que se agilize a
contratação de um editor e de um revisor para “O Estandarte”, nos termos da
proposta da Junta de Imprensa e Comunicação contido no relatório examinado,
a fim de aprimorar ainda mais a qualidade do jornal; 3 – que se mantenha um
preço

unificado

para

“

O

Estandarte”

em

toda

a

Igreja

Nacional,

independentemente de regiões; 4 – que se envidem esforços e se façam
campanhas no sentido de ampliar o número de assinantes de O Estandarte,
hoje em torno de seis mil; 5- que se envidem esforços no sentido da
continuidade da publicação de um jornalzinho adequado às crianças, desde
que o permitam as condições financeiras da Igreja. Aprovado parecer da
Comissão de Exame do Relatório da Comissão de Atividades Leigas da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil com a seguinte redação: a) que seja
aprovado o relatório apresentando pela Comissão de Atividades Leigas,
ressaltando-se as enormes dificuldades porque esta Comissão passou durante
estes últimos anos, bem como, as alterações de membros havidas neste
período, o que ocasionou, segundo o entender desta comissão, problemas de
ordem administrativa e funcional. b) no que se referente a reformulação das
atividades leigas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, esta comissão
entende que o projeto apresentado deve ser aprovado com as seguintes
observações: 1- que se altere a denominação do Projeto - “Ministério das
Forças Cristãs” - por não identificar explicitamente o laicato da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, sugerindo ao Concílio a expressão:
“Ministério das Forças Leigas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”. 2
– quanto ao item “Das Finanças” que seja reestudado pela Comissão Executiva
do Supremo Concílio de modo a não ferir a disciplina e autonomia
administrativa das Igrejas e dos Concílios. Ficando assim aprovado o Projeto
Ministério das Forças Leigas a saber: Das Finalidades: Secretaria das Forças
Leigas: coordenar todas as forças leigas da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, desenvolvendo a integração dos trabalhos. COORDENADORIA
NACIONAL: Coordenar as Força Leigas da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil em seus segmentos específicos, promovendo a integração dos
trabalhos. COORDENADORIA REGIONAL: Coordenar as Forças Leigas no
âmbito regional, nos seus diversos segmentos, promovendo a integração dos
trabalhos. SOCIEDADE LOCAL: as Sociedades Locais de Adultos, Mocidades,
Adolescentes e Crianças, terão como objetivo: 1. Congregar os associados,
promovendo sua integração nos trabalhos da Igreja; 2. Planejar trabalhos
dentro da realidade em que vivem, dando prioridade aos que ofereçam suporte
aos planos do Projeto 2003, aprovado pelo Supremo Concílio de nossa Igreja,
3. definir estratégias, dentro de cada Igreja, para envolver aqueles membros
não associados; 4. participar dos trabalhos programado pela Coordenadoria
Regional e Nacional das Forças Leigas da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil; 5. criar condições financeiras para desempenho de suas atividades.
DA ESTRUTURA – Anexo I. 1: A Secretaria das Força Leigas da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil será constituída de um (a) coordenador

(a) nomeado (a) pelo Supremo Concílio ou Comissão Executiva, escolhido (a)
de uma lista tríplice apresentada pelos Coordenadores Nacionais, mais quatro
coordenadores nacionais, a saber: dois coordenadores nacionais de adultos,
um (a) coordenador (a) nacional de mocidade e um (a) de adolescente. 2. Cada
uma das Coordenadorias Nacionais de Adultos, Mocidade e Adolescentes será
constituída pelos: a) Coordenador (a) Nacional; b) Coordenador (a) Regionais.
3. As Coordenadorias Regionais de Adultos, Mocidade, Adolescentes e
Crianças serão constituídas pelos: a) Coordenador (a) Regional, b)
Coordenadores (as) das Sociedades Locais. 4. As Sociedades Locais de
Adultos, Mocidade, Adolescentes e Crianças serão constituídas pelos: a)
Coordenador (a) Local; b) Associados (as). Observações: 1. A Duração do
mandato do (a) Secretário (a) e dos (as) Coordenadores Nacionais será de
quatro anos ou sempre acompanhará a duração do mandato do Presidente do
Supremo Concílio. 2. A duração do mandato dos (as) Coordenadores (as)
Regionais será de dois anos e dos (as) Coordenadores (as) locais de um ano.
3. Os (as) Coordenadores (as) Nacionais serão eleitos (as) pelos (as)
Coordenadores (as) Regionais e todos (as) Coordenadores (as) Locais ou seus
representantes devidamente credenciados. 4. Os (as) Coordenadores (as)
Regionais serão eleitos (as) pelos (as) Coordenadores (as) Locais nos
respectivos segmentos, mais dois representantes das Sociedades Locais. Na
Coordenadoria de Adultos os representantes serão em número de quatro
sendo obrigatoriamente, dois de cada sexo. 5. Os (as) Coordenadores (as)
Locais serão eleitos (as) pelos membros das Forças Leigas de cada segmento.
6. Os (as) Coordenadores (as) locais, regionais e nacionais terão assessores
com a finalidade de auxiliá-los (as) de acordo com as necessidades. DO
FUNCIONAMENTO: Será elaborada um regulamento da Secretária das Forças
Leigas que deverá ser aprovado pelo Supremo Concílio ou pela Comissão
Executiva da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. As Coordenadorias
Nacionais terão seus regulamentos elaborados pela Secretaria de Forças
Leigas e ratificado pelos Presbitérios. As Sociedades Locais terão seus
estatutos elaborados e aprovados pelos sócios e ratificados pelos Conselhos,
devendo ser encaminhadas

cópias autenticadas para a Coordenadoria

Regional e Nacional. Procede-se a votação para escolha do novo logotipo para

utilização da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sendo escolhido o
modelo dois de autoria de Roberto Almenara de Freitas: “A preocupação inicial
foi de criar um logotipo inédito. Com Símbolos Cristãos, foram selecionados
alguns de grande significado, como a Bíblia, a sarça ardente, pomba e cruz
céltica. A Bíblia, com a palavra de Deus é a base da Igreja; a Sarça representa
a vocação, o Chamado à Missão da Igreja; como pano de fundo, a cruz céltica,
tradicional Símbolo Cristão, representando a vitória de Jesus sobre a morte,
descendo sobre o conjunto a pomba representa a descida do Espírito santo
sobre a Igreja; do corpo da pomba vislumbra-se ainda um formato de peixe,
símbolo cristão muito significativo. Contornando todo o conjunto e a dizer que
criada por Cristo para ser a sua Igreja, essa mesma Igreja, representada pelo
portal gótico, traz no seu interior, no seu coração todo esse conjunto de
símbolos, todas essas Dádivas de Deus. Como solução plástica os símbolos
foram trabalhados de foram a produzir uma composição harmônica, sendo que
as formas sinuosas e graciosas da pomba, da Bíblia e da sarça quebram a
rigidez e a simetria da cruz e do portal. As cores, o logotipo traz o azul
característico do Presbiterianismo, o branco da pureza na pomba e na Bíblia, o
verde da esperança numa Igreja cada vez mais forte e voltada para sua
vocação e para sua missão, e o amarelo – ouro da realeza transmitindo
vibração de uma Igreja em Missão”. Registra-se voto de gratidão a Deus pela
jubilação do Reverendo Lutero Cintra Damião. Voto de pesar pelo passamento
dos

seguintes: Reverendo Jonas Dias Martins, Presbítero Wesley do

Nascimento Santolim, Presbítero Joaquim Paulo Durão, Reverendo Orlando
Ferrari, Reverendo Fernando Buonaduce e esposa , Reverendo Adolpho
Machado Correia, Presbítero Paulo Proença, Presbítero Gideão Machado,
presbítero José Nogueira, Presbítero João de Barros Neto, Presbítero José
Ribeiro da Silva, Presbítero Davi Gonçalves, Presbítero João da Cruz,
Presbítero José Thomaz, Presbítero José Catarino, Presbítero Ortêncio de
Souza Carvalho, Presbítero Joaquim Honório Correia, Presbítero José Honório
Correia, Presbítero Guilherme Machado, Presbítero Abiatar Pires do Amaral.
Congratulações Reverendo Mitchell Rosemberg Galdino pelo recebimento do
Título de Cidadão Volta-redondense (Cidade de Volta Redonda – Estado do
Rio de Janeiro). Congratulações pela jubilação dos Reverendos Emiliano

Gomes de Brito, Ely do Amaral Camargo, Wildeberg Magno, Orlando Braidotti,
Doutor Francisco Guedelha. Resolve-se encarregar a Comissão Executiva do
Supremo Concílio para nomear a Comissão de elaboração do Código Eleitoral.
Resolve-se também que o lugar e data para a próxima reunião ordinária do
Supremo Concílio fique a critério da Comissão Executiva. Registra-se o
agradecimento pela fidalga hospedagem oferecida pela Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo a este Concílio, registra-se também
agradecimento ao Conselho daquela Igreja pela colaboração prestada em
ceder o trabalho do Reverendo Abival Pires da Silveira a serviço da Igreja
Nacional. Resolve-se confeccionar um diploma e oportunamente será oferecido
ao Reverendo Abival Pires da Silveira em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Moto em
Atos, capítulo nove, versículo trinta e um. Nada mais havendo a tratar, entoá-se
o hino oficial “O Pendão Real” e encerra-se a presente reunião; precisamente a
uma hora e quarenta e cinco minutos do trinta de Janeiro de mil novecentos e
oitenta e sete, com oração pelo Reverendo Abival Pires da Silveira e benção
impetrada pelo senhor Presidente Reverendo Assir Pereira. Eu Francisco de
Almeida, Primeiro Secretário, lavrei a presente ata, que depois de lida foi
aprovada pelo plenário. São Paulo, 30 de Janeiro de 1987. E eu , Secretário
Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever,
conferir e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.
______________________________________________________________
Em tempo: À folha 119 (cento e dezenove), verso, onde se trata da Aprovação
do relatório da Fundação “Eduardo Carlos Pereira”, no item “segundo”
acrescente-se a letra “C”, involuntariamente omitida na transcrição desta ata e
que reza: “c) Adaptar desde logo o artigo 6º (sexto) à nova Constituição da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, alternado o mandato da Diretoria
da Fundação “Eduardo Carlos Pereira” de 3 (três) para 4 (quatro) anos”. Eu,
Reverendo

Cláudio

Oliver

dos

Santos,

Secretário

transcrever, conferi e assino o presente “Em tempo”.

Executivo,

mandei

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Sessão de Instalação
Aos vinte e cinco dias de março de mil novecentos e oitenta e oito, às nove
horas, no Templo da Igreja Presbiteriana Independente de Casa Verde, sita à
Rua Doutor Ignácio Proença de Gouveia, número quarenta e dois, em São
Paulo, Capital, teve início a Sessão de Instalação da Reunião Extraordinária do
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sob a
presidência do Reverendo Assir Pereira e com os secretários Irani de Souza
Castro e Walter Signorini, AGENDA: 1. Projeto de redistribuição de Sínodos e
Presbitérios; 2. Projeto de Reestudo e decisões sobre Betel Lar da Igreja; 3.
Estatutos: 3.1. Associação Evangélica Literária Pendão Real; 3.2. Secretaria de
Missões; 3.3. Acampamento “Cristo é Vida”; 3.4. Igreja Presbiteriana
Independente no Paraguay. 4. Projeto de Código Eleitoral. O Presidente chama
à ordem o Concílio e em seguida procede-se à chamada, verificando-se a
presença dos seguintes membros da diretoria e membros representantes:
PRESBITÉRIO ARARAQUARENSE: Reverendo José Carlos Vaz de Lima e
Presbítero Samuel Pereira de Paula; PRESBITÉRIO DE ASSIS: Reverendo
Jessé de Andrade, Paulo de Melo Cintra Damião, Presbíteros Dauto Camargo
e Walter Signorini. PRESBITÉRIO BANDEIRANTE: Reverendos Assir Pereira
e Leontino Farias dos Santos, Presbíteros Silvestre Carlos Cassulino, Othon
Fernandes de Oliveira e Silas. PRESBITÉRIO BOTUCATU: Reverendos
Ângelo Bereta Filho, Ademar Rogato e o Presbítero Alfredo Marques do Vale.
PRESBITÉRIO

DE

BRASÍLIA:

Reverendo

Sílvio

de

Araújo

Lobo.

PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendos Mathias Quintela de Souza, Alceu
Roberto Braga e Odemir Batista Suplano. PRESBITÉRIO CENTRO OESTE
PAULISTA: Reverendo Ari Botelho e Presbíteros Rui Ribeiro de Campos e
Isaías Muniz Pereira. PRESBITÉRIO IPIRANGA: Presbíteros Lauro Ferreira
Júnior e Irany de Souza Castro. PRESBITÉRIO LESTE: Reverendos Pedro
Sanches Vierma e Eduardo Galasso Faria. PRESBITÉRIO DE LONDRINA:
Reverendos Josias Gouveia Goulart, Paulo Roberto de Farias e Presbítero

Célio Marques Luciano Gomes. PRESBITÉRIO DE MARINGÁ: Reverendo
Antonio de Godoy Sobrinho e Presbíteros Paulo César Maldonado e Dirceu
Ribeiro de Camargo. PRESBITÉRIO DE MATO GROSSO: Presbítero
Raimundo Pereira Leite. PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ: Reverendos
Ezequiel Luz, Jonas Gonçalves Pinheiro e Presbíteros Almir André Cotrim
Evertom e Walterlam Rodrigues. PRESBITÉRIO OESTE: Reverendo José
Fagundes Dias e Presbítero Esmeraldo Figueira Filho. PRESBITÉRIO OESTE
DO PARANÁ: Reverendo Osni Dias de Andrade e Ezequiel Pires de Camargo.
PRESBITÉRIO DE OSASCO: Reverendo Sinésio Pereira Lima Filho e
Presbítero Sebastião Sabino de Lima.

PRESBITÉRIO PAULISTANO:

Reverendo Roberto Viani e Presbíteros Anibal Martins e Altemiro Gomes de
Brito. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO: Reverendos Mitchell Rosemberg
Galdino e Glisério Elias de Lellis, Presbíteros Abrahão Moreira de Oliveira e
Octacílio de Carvalho. PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Presbítero Zilton Bicudo.
PRESBITÉRIO SUDOESTE DE MINAS: Reverendos Weber Orlando Braidotti e
Almir Pezzolo, Presbíteros Benjamin Tércio Nogueira e Irson Ribeiro de
Oliveira. PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendos Isaías Garcia Vieira e
Ablandino S. Souza, Presbíteros Ivan Franco Caixeta e Abraão Pereira da
Silva. PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ: Reverendos Carlos Fernandes Meier
e Noidy Barbosa de Souza, Presbíteros Claudino Morcelli e Esdro Oliveira
Santos. PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA: Reverendo José Xavier de Freitas
e Presbítero José Augusto Rocha. Feita a verificação de quorum, constatou-se
a presença de trinta e quatro Ministros e vinte e nove Presbíteros. Havendo
quorum o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos. CULTO PÚBLICO:
Segue-se a devocional que constou das seguintes partes: 1. Prelúdio; 2.
Intróito; 3 Hino “Exultantes Te Adoramos”; 4. Leitura Bíblica Alternada em
Romanos capítulo onze dos versículos trinta e três a trinta e seis; 5. Oração de
Adoração; 6. Momentos de Oração Silenciosa; 7. Oração de Confissão; 8.
Declaração de Fé – Credo Apostólico; 9. Leitura Bíblica; 10. Hino “A Igreja
Está-Firmada”; 11. Mensagem – Reverendo Assir Pereira, 12. Hino “Pendão
Real”;

13

Oração;

VERIFICAÇÃO

DE

14

Benção

QUORUM

Apostólica;
precedida

15.
à

Poslúdio-

mesma

SEGUNDA

verificou-se

o

comparecimento dos seguintes representantes, além dos já mencionados.

PRESBITÉRIO DE BRASÍLIA: Reverendo Francisco José Cruz Moraes.
PRESBITÉRIO DE CAMPINAS: Reverendos Isaías de Souza Carvalho e Silas
Silveira. PRESBITÉRIO PAULISTA: Reverendo Wilson Zanella e Hélio
Balderramas Afonso, e Reverendo Alfredo de Souza Nogueira. PRESBITÉRIO
DO IPIRANGA: Reverendo Osvaldo Prado Filho, Hírcio de Oliveira Guimarães,
Jair Ribeiro de Melo e Presbíteros Osvaldo Batista, Valdir Alves de Souza.
PRESBITÉRIO LESTE: Presbítero Rolando Vidal. PRESBITÉRIO DE MATO
GROSSO:

Reverendo

Aury

Vieira

Reinaldet.

PRESBITÉRIO

OESTE:

Reverendo Alcides Correia de Moraes e Presbítero Antonio Gomes Galvão.
PRESBITÉRIO

OESTE

PRESBITÉRIO

SÃO

DO

PARANÁ:

PAULO:

Presbítero

Reverendo

Abival

Naor

dos

Santos.

Pires

da

Silveira.

PRESBITÉRIO DE SOROCABA: Presbíteros Hélio Teixeira Callado e Azir
Garcia de Almeida. PRESBITÉRIO DE VOTORANTIM: Reverendos Jonas
Gonçalves e Jairo Honório Correia, Valmir Machado Ribeiro e Presbíteros
Oswaldo Pelegrini Fantasia e Joel Ribeiro de Barros. Assim o Concílio passa a
funcionar com cinqüenta ministros e trinta e oito presbíteros. Toma assento o
PRESBITÉRIO DE OURINHOS, recém organizado, sendo os seguintes os
seus representantes: Reverendos Ademar Rogato e Rogério César e
Presbítero José Luiz Ferraz de Andrade. Desta forma a representação do
Presbitério de Botucatu do qual o Presbitério de Ourinhos foi desmembrado
passa a funcionar com a seguinte composição: Reverendos Ângelo Bereta
Filho, Antonio Carlos Souza e Presbítero Alfredo Marques do Vale. O Concílio
passa a funcionar com cinqüenta e um ministros e trinta e oito presbíteros.
HORÁRIOS: Resolve-se fixar os seguintes horários de trabalho: hoje almoço às
12 horas, doze horas, com retorno à chamada do Presidente, amanhã, dia vinte
e seis, com a devocional às doze horas seguida de trabalhos até às doze horas
quando os mesmos serão suspensos para o almoço. A seguir, retorno à
chamada do Presidente até o horário do jantar às dezoito horas. A seguir novo
retorno à chamada do Presidente, permanecendo em aberto o horário de
encerramento. NOMEAÇÕES: Procedeu-se à nomeação das seguintes
comissões

de

trabalhos:

1.

REDISTRIBUIÇÃO

DE

PRESBITÉRIO

E

SÍNODOS: Reverendo Leontino Farias do Santos, Odemir Batista Suplano,
Sílvio de Araújo Lobo, José Carlos Vaz de Lima, Presbíteros: Nilson Zanella,

Paulo César Maldonado, Lauro Ferreira Júnior, Azir Garcia de Almeida. 2.
BETEL: Reverendos Antonio de Godoy Sobrinho, Ary Botelho, Isaías Garcia
Vieira, Auri Reinaldet; Presbíteros Silvestre Carlos Cassulino, Antonio Galvão,
Altemiro Gomes de Brito e Alfredo Marques do Valle. 3. ESTATUTOS E
CÓDIGO ELEITORAL: Reverendos: Silas Silveira, Alceu Roberto Braga, Carlos
Fernandes Meier, Roberto Viani, Mitchell Rosemberg Galdino e os Presbíteros
Walterlam Rodrigues, Zilton Bicudo, Isaías Muniz Pereira, Célio Marques,
Luciano Gomes e José Augusto Rocha. Às onze horas e cinqüenta minutos são
suspensos os trabalhos para i almoço e trabalhos das Comissões. Às
dezenove horas reabre-se a sessão com a palavra do relator da Comissão que
apreciou os estatutos da Associação Evangélica Literária Pendão Real,
Secretaria de Missões, Acampamento Cristo é Vida e Igreja Presbiteriana
Independente do Paraguay. Aprova-se os estatutos nos seguintes termos:
ESTATUO DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LITERÁRIA PENDÃO REAL
SOCIEDADE CIVÍL: CAPITULO I – DA INSTITUIÇÃO, DEFINIÇÃO, SEDE E
FINALIDADE – Artigo 1º – A associação Evangélica Literária Pendão Real
Sociedade Civil, doravante designada

simplesmente Associação, é uma

Sociedade Civil, religiosa, mantida pela Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil tem por finalidade a propagação, em todo o território nacional ou fora
dele, a fé cristã evangélica através de: a) publicação e distribuição de material
impresso e audiovisual; b) promoção de congressos e programas de caráter
social, religioso, cultural, educacional e filantrópico, sem distinção de
nacionalidade, idade, sexo ou religião. Artigo 2º – Para a consecução de seus
fins, a Associação poderá: a) funcionar como locadora de material audiovisual
nacional ou estrangeiro; b) importa máquinas livros e outros materiais afins.
Artigo 3º – A Associação não tem fins lucrativos, nem visa vantagens
pecuniárias a favor de seus membros ou diretores, sendo a sua receita
constituída de Contribuições dos sócios, ofertas, doações, subvenções e
legados de simpatizantes residentes no país ou no exterior e, ainda, através
dos resultados de suas operações que serão aplicados integralmente na
expansão de seus propósitos. Artigo 4º – A Associação tem sede e foro na
Capital do Estado de São Paulo, à Rua Amaral Gurgel, 452 – Sobre loja – Vila
Buarque, com o código de endereçamento postal número zero, mil, duzentos e

vinte e um, São Paulo – Capital e sua atividade se estende por todo país e fora
dele, com instalações de outros órgãos representativos, sucursais e filiais.
CAPÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO. Artigo 5º – A Associação será
administrada pela Secretaria de Editoração e Livraria da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, constituída de cinco membros que comporão a
seguinte diretoria: Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Vogal.
Artigo 6º – A Secretaria de Editoração e Livraria será eleita pelo Supremo
Concílio, para um período de quatro anos, podendo haver reeleição para mais
um mandato. Parágrafo único - Em caso da vacância de um ou mais cargos da
diretoria, no interregno das reuniões do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, a designação do substituto se dará por
indicação da Comissão Executiva do Supremo Concílio. CAPITULO III – DOS
DEVERES E COMPETÊNCIA DA DIRETORIA – Artigo 7º – Caberá à Diretoria
Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto em todas as deliberações oficiais
da Associação mediante o seguinte: a) deliberar questões não previstas neste
Estatuto ou levá-las ao conhecimento da Assembléia Geral da Associação; b)
ceder, vender, onerar e dispor de bens móveis da Associação bem como
conservar e administrar fundos e donativos que julgar necessários para a
consecução dos seus fins; c) adquirir, ceder, vender, onerar e dispor de bens
imóveis após aprovação do Supremo Concílio; d) admitir, a seu cargo, um
Diretor Gerente e demais funcionários conforme as necessidades da
Associação. e) apresentar anualmente balanço contábil à Assembléia com
parecer do Conselho Fiscal. Artigo 8º – Compete ao Presidente: a) representar
a Associação em juízo ou fora dele; b) assinar escrituras e contratos em geral,
desde que autorizado pela Diretoria; c) convocar as reuniões das diretorias e
da Assembléia Geral, presidi-las e fazer cumprir este Estatuto; Artigo 9º –
Compete ao Vice-Presidente substituir o Presidente em seus impedimentos.
Artigo 10º – Compete ao Secretário: a) secretariar as reuniões da Diretoria,
manter sob sua guarda e orientação livros, arquivos, fichários e documentos da
Associação, exceto os da Tesouraria; b) substituir o Presidente nos
impedimentos do Vice – Presidente. Artigo 11º – Compete ao Tesoureiro: a)
Administrar, dirigir o movimento financeiro e manter em dia e em ordem a
escrituração do mesmo, com a apresentação dos balanços anuais. b) Ter sob

sua guarda livros, documento e dinheiro, fazendo os pagamentos autorizados e
necessários, assinando juntamente com o Presidente, cheques e abertura de
contas bancárias, prestando, informações, sempre que solicitado. Artigo 12º –
Compete ao Vogal substituir os demais membros da diretoria em seus
impedimentos, exceto o Presidente. CAPITULO IV – DOS MEMBROS – Artigo
13º – São membros da Associação os fundadores que constam da ata de
constituição, os membros da Comissão Executiva do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, os membros da Secretaria de
Editoração e Livraria e os que venham a ser recebidos por indicação da
Diretoria, e aprovação da Assembléia Geral. Artigo 14º – Os membros da
Associação não respondem subsidiária e pessoalmente pelas obrigações
assumidas em nome delas bem como a Associação não responderá pelas
obrigações particulares assumidas pelos seus membros. CAPITULO V – DA
ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO compor-se-á dos membros da
Comissão Executiva do Supremo Concílio, da Secretaria de Editoração e
Livraria, e se reunirá ordinariamente uma vez por ano e, extraordinariamente
quando necessário. Parágrafo 1º - O “quorum” da Assembléia é formado pela
maioria absoluta dos membros e as deliberações serão tomadas pelo voto de
dois terços dos presentes. Parágrafo 2º – Não serão aceitos votos por
procuração ou correspondência – Artigo 16º – Compete à Assembléia: a)
eleger a Diretoria; b) eleger um Conselho Fiscal Composto de três membros e
três suplentes; c) apreciar o balanço contábil e aprovar o parecer do Conselho
Fiscal. CAPITULO VI - DO PATRIMÔNIO – Artigo 17º - O patrimônio da
Associação é constituído dos bens móveis e imóveis que venham a ser
adquiridos ou recebidos por doação ou ligados, de contribuições voluntárias e
dos resultados das suas operações sociais. CAPITULO VII – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS – Artigo 18º – A Associação poderá se extinguir na
forma da legislação em vigor, mediante decisão do Supremo Concílio e os bens
remanescentes, liquidado o passivo, passarão à Mantenedora ou a outra
entidade por ela indicada. Artigo 19º – Este Estatuto, exceto o Artigo 4º poderá
ser reformado no todo ou em parte, por deliberação da Assembléia Geral
extraordinária e homologada pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Artigo 20º – O término do ano civil da Associação será

sempre no dia 31 de dezembro. Artigo 21º – Como Lei subsidiária haverá um
“Regimento” que regulará as atividades da Associação. Artigo 22º – Os casos
omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria, ou levados à
apresentação da Assembléia Geral. Artigo 23º – O presente estatuto entrará
em vigor na data de sua aprovação. ESTATUTO DA SECRETARIA DE
MISSÕES DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL –
CAPITULO I – DA NATUREZA, FINS E SEDE – Artigo 1º – A Secretaria de
Missões da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nos artigos seguintes
denominada Secretaria de Missões, é uma entidade religiosa, evangélica,
educacional, filantrópica, de tempo e duração indeterminados. Artigo 2º – A
Secretaria de Missões é vinculada ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Artigo 3º – A Secretaria de Missões tem por finalidade
precípua a divulgação do evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo nas frentes
pioneiras de evangelização do território Nacional e do exterior. Parágrafo único
– As Congregações sob a jurisdição da Secretaria de Missões, denominar-seão congregações missionárias e seu movimento financeiro, rol de membros,
atas e ofícios deverão ser devidamente registrados em livros próprios. Artigo 4º
– A Secretária de Missões tem sua sede e foro em São Paulo, Capital e
incorpora-se em pessoa jurídica para poder adquirir, possuir e administrar em
nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o seu patrimônio e, nesse
caráter civil, reger-se-á pelo presente Estatuto, CAPITULO II – DOS SÓCIOS –
Artigo 5º – Serão admitidos como sócios cooperados da Secretaria de Missões
aqueles que a ela prestarem serviços relevantes e os que contribuírem com
oferta valiosa para manutenção de sua obra a juízo da Diretoria. CAPITULO III
– DO PATRIMÔNIO – Artigo 6º – Formam o patrimônio da Secretaria de
Missões os bens que venha a adquirir por doação, legado, compra ou qualquer
outro meio. Artigo 7º – A Receita da Secretaria de Missões é proveniente de
dotações da Comissão Executiva do Supremo Concílio, ofertas, doações,
subvenções, legados, títulos, apólices e rendas diversas. Artigo 8º – A
Secretaria de Missões não tem fins lucrativos, devendo suas rendas ser
aplicadas na formação do seu patrimônio e manutenção dos seus obreiros.
Artigo 9º – A Secretaria de Missões pode fazer todas as transações e contratos
permitidos pela legislação civil e comercial brasileira inclusive fazer doações,

construir e dispor de propriedades, criar missões, departamentos e
superintendências regionais, organizar e administrar creches, estabelecimentos
de ensino, ambulatórios, clínicas, pensionatos, abrigos, casas de hospede,
livrarias evangélicas e outros empreendimentos. Parágrafo único – A alienação
de bens imóveis é condicionada à autorização do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. CAPITULO IV – DA DIRETORIA – Artigo
10º – A Secretaria de Missões é administrada por uma Diretoria eleita pelo
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Parágrafo 1º
– O mandato dos membros da Diretoria será de quatro anos. Parágrafo 2º – Os
membros da Diretoria escolherão entre si o Presidente, Vice – Presidente,
Secretário e Tesoureiro. Parágrafo 3º – O Secretário Executivo será eleito pela
Secretaria de Missões. Artigo 11º – A Diretoria da Secretaria de Missões reunirse-á ordinariamente, de três em três meses. Parágrafo 1º – A Diretoria poderá
reunir-se em caráter extraordinário sempre que o Presidente a convocar.
Parágrafo 2º – O “quorum” da reunião será com a maioria simples da Diretoria.
Artigo 12º – Compete à Diretoria: a) Dirigir a Secretaria de Missões de acordo
com o presente Estatuto; b) Administrar seu patrimônio: c) superintender o
trabalho missionário; d) designar os administradores dos órgãos referidos no
artigo 9º. e) apresentar relatórios de suas atividades anualmente á Comissão
Executiva da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 13º – Compete
ao Presidente: a) convocar e presidir as reuniões da Secretaria de Missões; b)
representar a Secretaria de Missões, ativa e passivamente, judicial e extra
judicialmente; c) assinar títulos e documentos relativos à aquisição ou à
alienação de bens patrimoniais; d) constituir procurador para defesa dos diretos
e interesses da Secretaria de Missões junto ao Poder Judiciário e Autoridades
competentes. Artigo 14º – Compete ao Vice – Presidente; a) substituir o
Presidente em suas faltas ou impedimentos; b) prestar auxílio ao Presidente
quando por ele solicitado; c) substituir o Tesoureiro em suas ausências; Artigo
15º – Compete ao Tesoureiro: a) administrar as finanças da Secretaria de
Missões de acordo com as deliberações da diretoria; b) abrir e movimentar,
junto com o Presidente, as contas bancárias, em nome da Secretaria de
Missões, receber toda a espécie de contribuição e efetuar os pagamentos
autorizados; c) substituir o Presidente no impedimento do Vice – Presidente.

Artigo 16º – Compete ao Secretário: a) lavrar as atas das reuniões da diretoria
e ter sob guarda os livros de atas e todos os documentos da Secretaria de
Missões; b) redigir as minutas de todas as correspondências, inclusive a que
deve ser assinada pelo Presidente. DISPOSIÇÕS GERAIS – Artigo 17º – Os
membros da Secretaria de Missões respondem com os bens da mesma pelas
obrigações que em nome dela contrair sua Diretoria, e não individual e
subsidiariamente. Artigo 18º – Os Membros da Diretoria não perceberão
qualquer remuneração, dividendo ou lucro pelo exercício d suas funções, mas
serão reembolsados sempre que tiverem despesas de viagens e hospedagem,
a serviço da Secretaria de Missões. Artigo 19º – O presente Estatuto poderá
ser reformado por decisão da maioria absoluta de sua Diretoria homologada
pelo Supremo Concílio da igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo
20º – A dissolução da Secretaria de Missões somente poderá ser feita pelo
Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 21º –
O presente estatuto entrará em vigor depois de aprovado pelo Supremo
Concílio e registrado no Cartório competente. Artigo 22º Os Casos omissos
nesse Estatuto serão resolvidos pela Diretoria da Secretaria de Missões.
ESTADUTO DA SECRETARIA DO ACAMPAMENTO CRISTO É VIDA DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL – CAPITULO I – DA
DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS – Artigo 1º – O Acampamento Cristo é Vida da
Igreja

Presbiteriana

Independente

do

Brasil,

doravante

denominada

simplesmente A.C.V., é uma entidade religiosa, evangélica, educacional, social,
filantrópica, de tempo e duração indeterminados e sem fins lucrativos. Artigo 2º
– O A.C.V é vinculado ao Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Artigo 3º – O A.C.V tem por finalidade precípua a
divulgação do evangelho de Jesus Cristo através da promoção de encontros de
sócios fraternos de todas as faixas etárias e em todo o território nacional e no
exterior. Artigo 4º – O A.C.V tem sua sede e foro em Avaré, no Estado de São
Paulo e incorpora-se em pessoa jurídica para poder adquirir, possuir e
administrar em nome da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o seu
patrimônio, e nesse caráter civil, reger-se-á, pelo presente Estatuto. CAPITULO
II – DOS SÓCIOS – Artigo 5º – Serão admitidos como sócios cooperadores do
A.C.V aqueles que a eles prestarem serviços relevantes e os que contribuírem

com ofertas valiosas para manutenção de sua obra, a juízo de Diretoria.
CAPITULO III – DO PATRIMÔNIO – Artigo 6º – Formam o patrimônio do A.C.V
os bens adquiridos e que venha adquirir por doação, legado, compra ou
qualquer outro meio. Artigo 7º – A receita do A.C.V é proveniente de dotações
da Comissão Executiva do Supremo Concílio, de contribuições, ofertas,
doações, subvenções, legados, títulos, apólices, rendas, taxas de utilização de
dependências e outros. Artigo 8º – O A.C.V, sem fins lucrativos terá suas
rendas aplicadas na formação do seu patrimônio e na execução de seus fins.
Artigo 9º – O A.C.V pode fazer todas as transações e contratos permitidos pela
legislação civil e comercial brasileira, inclusive fazer doações, construir e dispor
de propriedades, criar departamentos e filiais, livrarias evangélicas e outros
empreendimentos. Parágrafo único – A alienação de bens imóveis é
condicionada a autorização do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. CAPITULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO – Artigo 10º –
O A.C.V é administrado pela Secretaria do Acampamento, eleita pelo Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Parágrafo 1º – A
Diretoria será composta pelos membros da Secretaria do A.C.V com mandato
de quatro anos, e seus membros escolherão entre si Secretário e Tesoureiro.
Parágrafo 2º – O Presidente será sempre o Secretário eleito pelo Supremo
Concílio. Artigo 11º – A Diretoria do A.C.V reunir-se-á, ordinariamente, de três
em três meses – Parágrafo 1º - A Diretoria poderá se reunir em caráter
extraordinário sempre que o Presidente a convocar. Parágrafo 2º – O quorum
da reunião será com a maioria dos membros da diretoria. Parágrafo 3º – lavrarse-á atas de todas as reuniões. Artigo 12º – Compete à Diretoria além das
atribuições que lhe são definidas pelo Regimento Interno: a) administrar as
finanças e o patrimônio do A.C.V; b) contratar e destituir o gerente
administrativo; c) encaminhar relatório anual das atividades da Diretoria à
Comissão Executiva do Supremo Concílio; d) encaminhar anualmente para
aprovação da Comissão Executiva proposta orçamentária e de aplicação de
recursos; e) admitir e demitir empregados de serviço gerais ou especiais, bem
como fixar-lhe os respectivos salários; f) aprovar calendário anual de
aproveitamento do A.C.V, previamente preparado pelo gerente administrativo;
g) supervisionar as atividades do gerente administrativo; h) fixar o valor das

taxas e o sistema de utilização das dependências do A.C.V. Artigo 13º –
Compete ao Presidente: a) convocar e presidir às reuniões da Secretaria do
Acampamento; b) representar a Secretaria do Acampamento ativa e
passivamente judicial e extrajudicialmente; c) assinar títulos e documentos
relativos à aquisição ou à alienação de bens patrimoniais; d) constituir
procurador

para

defesa

dos

diretos

e

interesses

da

Secretaria

do

Acampamento junto ao poder judiciário e autoridades competentes. Artigo 14º
– Compete ao Secretário: a) lavrar as atas das reuniões da Diretoria e ter sob
guarda os livros de atas e todos os documentos do A.C.V; b) redigir as minutas
de todas a correspondência inclusive a que deve ser assinada pelo Presidente;
c) substituir o Presidente no seu impedimento. Artigo 15º – Compete ao
Tesoureiro: a) administrar as finanças do A.C.V de acordo com as deliberações
da Diretoria; b) abrir e movimentar as contas bancárias, em nome do A.C.V.,
receber toda a espécie de contribuição e efetuar os pagamentos autorizados.
CAPITULO V – DO GERENTE ADMINISTRATIVO: a) exercer as funções
administrativas das finanças e do patrimônio do A.C.V, atribuídas pela
Diretoria; b) elaborar calendário anual de aproveitamento do A.C.V; c)
supervisionar as atividades dos empregados de serviços gerais e especiais do
A.C.V.; d) exercer as tarefas típicas do Gerente Administrativo definidas no
Regimento Interno. e) definir questões de urgências, após, ouvir o Presidente e
o Tesoureiro. CAPITULO VI – DISPOSIÇÕES GERAIS – Artigo 17º – Os
membros da Secretaria do A.C.V. Respondem com os bens da mesma pelas
obrigações que em nome dela contrair sua Diretoria, e não individual e
subsidiariamente. Artigo 18º – Os membros da diretoria de suas funções, mas
serão reembolsados sempre que tiverem despesas de viagens e hospedagem
a serviço do A.C.V. - Artigo 19º – A ausência de qualquer membro da diretoria
por três reuniões consecutivas, sem justificativa por escrito, implicará na perda
de seu mandato. Artigo 20º – O presente Estatuto poderá ser reformado por
decisão da maioria absoluta de sua diretoria, homologado pelo Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 21º – A
dissolução do A.C.V. Somente poderá ser feita pelo Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Artigo 22º – O presente Estatuto entrará
em vigor depois de aprovado pelo Supremo Concílio e registrado no Cartório

competente. Artigo 23º – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos
pela

Diretoria

do

A.C.V..

ESTATUTO

DA

IGREJA

PRESBITERIANA

INDEPENDENTE DO PARAGUAI. - CAPITULO I – DA NATUREZA, SEDE E
FINS. Artigo 1º – A Igreja Presbiteriana Independente do Paraguai organizada
em __________, na cidade de ____________________, segundo consta na
ata de número _______, da Primeira Assembléia Constituinte da Igreja e
registrada

no

livro

de

registros

do

cartório

___________,

segundo

protocolo____________________, é uma comunidade religiosa, cultural e
educativa que abrange todas as Igrejas Locai de sua denominação
estabelecida no Paraguai e com elas constitui uma Federação, que se rege por
este estatuto, por sua constituição e pelos símbolos de fé do Presbiterianismo,
adotados no ato de sua fundação com fiel exposição das doutrinas contidas
nas Sagradas Escrituras. Artigo 2º – Igreja Presbiteriana Independente do
Paraguai de ora em diante chamada simplesmente Igreja tem por sede e
domicílio _____________________, por tempo indeterminado, podendo mudálo posteriormente para qualquer outra cidade do País. Artigo 3º – os fins da
Igreja são: a) a propagação das boas novas de salvação do Nosso Senhor
Jesus Cristo, em todo o Mundo e particularmente no Paraguai; b) dar
testemunho contra a Maçonaria na Igreja proclamando a incompatibilidade
entre a profissão do evangelho e a confissão maçônica; c) sustentar os
pastores, missionários e demais obreiros que seus concílios chamarem e
designarem para evangelização, no país e no estrangeiro; d) fundar, administra
e custear estabelecimentos de ensino teológicos e seculares em todos os
níveis: primários, médio e superior; e) fundar estabelecimentos de beneficência
em geral, nos quais os assistidos possam encontrar remédio para seus males
físicos e espirituais; f) publicar periódicos evangélicos, folhetos e livros
religiosos destinados à propagação do evangelho; g) produzir livros e qualquer
outro material didático adequado ao sistema educativo do País, em todos os
níveis, para ser distribuídos a preço de custo, entre estudantes de escassos
recursos econômicos; h) auxiliar as Igrejas Locais da Denominação, mediante
empréstimos e doações, a edificar templos, casa pastorais escolas e colégios;
i) finalmente praticar a caridade cristã com todos os homens sem discriminação
alguma. Artigo 4º – A Igreja poderá manter instituições religiosas ou

missionárias em outros países, adquirindo bens destinados a elas. CAPITULO
II – DO PATRIMÔNIO – Artigo 5º – O Patrimônio da Igreja se compõe dos bens
móveis e imóveis que atualmente possui, e de outros bens que poderá adquirir
ou receber por doação ou legado. Artigo 6º – A Igreja se manterá com os
rendimentos de seus bens, que constituem seu patrimônio, com as
contribuições das Igrejas locais, fixados por seus órgãos competentes e por
ofertas voluntárias que receber. Artigo 7º – Todos os bens, rendimentos da
Igreja serão aplicados exclusivamente na realização de seus fins previstos no
artigo 3º de acordo com o orçamento que for aprovado anualmente. Artigo 8º –
A aquisição e alienação dos bens imóveis da Igreja dependem da aprovação
da Assembléia Geral. CAPITULO III – DA ASSEMBLÉIA GERAL – Artigo 9º – A
Assembléia Geral da Igreja é seu Supremo Concílio, composto dos delegados
eleitos pelos presbitérios. Artigo 10º – A Diretoria da Assembléia se comporá
de um Presidente, dois Vice – Presidentes, três Secretários temporários, um
Tesoureiro e um Secretário Executivo, eleitos a cada quatro anos. Artigo 11 – A
Assembléia Geral se reunirá ordinariamente pelo menos cada quatro anos, por
convocação do Presidente ou por resolução própria,e, extraordinariamente,
quantas vezes for necessário; a juízo da Diretoria ou dos membros que
constituem seu “quorum”. Artigo 12º – O “quorum” do Supremo Concílio é
formado por doze ministros e doze presbíteros, representando pelo menos dois
terços dos Sínodos. Artigos 13º – Em cada reunião ordinária, a Diretoria
apresentará seu relatório, contendo um resumo de todos os trabalhos
realizados durante seu mandato, o balanço correspondente da Tesouraria e a
estatística geral da Igreja. CPITULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO – Artigo 14º- A
Igreja executará seus fins (art.3º) através da Comissão Executiva do Supremo
Concílio. Artigo 15º – A Igreja será representada ativa e passivamente, civil e
juridicamente pelo Presidente do Supremo Concílio. Parágrafo único – As
contas

bancárias

serão

administradas

pelo

presidente

e

tesoureiro,

conjuntamente. CAPITULO V- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – Artigo 16º – O
membros da Igreja não respondem solidária e subsidiariamente pelas
obrigações, que seus representantes assumirem em nome dela. Artigo 17º –
No caso de divisão da Igreja, seus bens pertencerão à parte que se mantiver
fiel aos símbolos doutrinários mencionados no artigo 1º. Parágrafo 1º – Na

hipótese de todos os membros de uma Igreja local renunciarem aos símbolos
doutrinários da Igreja, todos seus bens receberão a destinação dada pelo
Supremo Concílio. Parágrafo 2º – Na hipótese de todas as igrejas locais
unanimemente renunciarem aos símbolos doutrinários da Igreja, todos seus
bens passarão às instituições de beneficência que mantiver. Artigo 18º – O
presente Estatuto poderá ser reformado em qualquer tempo exceto , no
referente aos fins da Igreja, no Artigo 3º. Artigo 19º – A Constituição da Igreja
só poderá ser reformada mediante: a) aprovação pelo Supremo Concílio; b)
aprovação subseqüente por dois terços dos presbitérios; c) homologação final
pelo Supremo Concílio. Artigo 20º – Em caso de extinção ou dissolução da
Igreja, o Supremo Concílio será convocado dentro de um prazo de sessenta
dias para uma Assembléia extraordinária, quando se discutirão a dissolução e
o destino dos bens da entidade, com a aprovação de três quartos de seus
membros. Parágrafo único – Se o balanço geral e o inventário do ativo e
passivo apresentados e aprovados demonstrarem um saldo positivo, a
Assembléia, saldadas as obrigações existentes, distribuirá o saldo às
instituições de beneficência e caridade. Artigo 21 – Os casos omissos serão
resolvidos à luz das normas e princípios adotados pela Constituição da Igreja.
As vinte e três horas, encerra-se a presente sessão de abertura com uma
oração. Eu, presbítero Francisco de Almeida, Primeiro Secretário, lavrei e
assino a presente ata. São Paulo,25 de março de 1988. E eu, Secretário
Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever,
conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Primeira sessão
Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e oitenta e oito, às
nove horas e trinta minutos, realizou-se a reunião no templo da Igreja
Presbiteriana Independente de Casa Verde, sito à Rua Dr. Ignácio Proença de
Gouveia, número quarenta e dois, em São Paulo, Capital.

A reunião foi

presidida pelo Presidente Reverendo Assir Pereira e com o Secretário
Presbítero Francisco de Almeida. A abertura foi feita com uma devocional
dirigida pelo Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho. Logo após procedeu-se à
chamada, estando presentes os mesmos conciliares que compareceram à
reunião anterior, mais os seguintes: PRESBITÉRIO LESTE: Presbítero Moisés
José de Lima: PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Presbítero Francisco de Almeida.
O Concílio passa a funcionar com quarenta e nove ministros e quarenta
presbíteros. Constatou-se que havia “quorum” para a reunião se realizar.
JUSTIFICATIVAS: apresentaram justificativa de ausência à reunião anterior o
Presbítero Moisés José de Lima e o Presbítero Francisco de Almeida, as quais
são aceitas pelo plenário. Inicia-se os trabalhos com a leitura e aprovação da
ata da Sessão de Abertura. A seguir o Reverendo Antonio Godoy Sobrinho
apresentou relatório da Comissão designada para tratar do assunto relativo à
Betel. Resolve-se conceder a palavra ao Presbítero Carlos Fernandes Franco,
Secretário de Diaconia, quantas vezes for necessário para elucidações sobre o
assunto Betel, por unanimidade. Recebe-se substitutivo à proposta Betel, nos
seguintes termos: “tendo em vista proposta de substituição imediata do
Conselho Diretor de Betel, propomos como substitutivo que a substituição se
efetue ao término do mandato do atual Conselho, legitimamente eleito por
quatro anos. Sala de Sessões, vinte e quatro de Março de mil novecentos e
oitenta e oito” (assinaturas). Às onze e trinta horas registra-se a presença do
Reverendo Ezequias Alves Evangelista, do Presbitério Paulistano, e também a
presença dos representantes do Presbitério de Osasco, Reverendo Dimas
Barbosa

Lima.

Às

onze

horas

e

quarenta

minutos,

registra-se

o

comparecimento do Presbítero Rolando Vidal representante do Presbitério
Leste, que tomam assento. Decide-se que se encerre a discussão do
Substitutivo após ouvir todos os já inscritos. Resolve-se rejeitar o referido
substitutivo por quarenta e oito votos contra trinta e um. Aprova-se o relatório
da Comissão Projeto novo Betel, do seguinte teor: a) que este plenário,
também chamado, estatutariamente, de Assembléia de Betel, designe o novo
Conselho Administrativo de Betel – Lar da Igreja, conforme sugestão da
Secretaria de Diaconia contida nas folhas cinco e seis do relatório número
cinco e manado da mesma Secretaria”. A composição do Conselho
Administrativo de Betel passa a ser a seguinte: Reverendo Ezequias dos
Santos, diácono Deusdete Mussin, Reverendo José Ariston da Silva, Senhora
Umbelina Bologna, Senhora Edmar Ferraz de Oliveira, Presbítero Zaar Dias de
Góes, Presbítero Evilázio de Góes, Osvaldo Pelegrini Fantasia, Reverendo
Jonas Gonçalves, Presbítero Hélio Teixeira Callado, Presbítero Moacir
Húngaro, Diácono Carlos Luiz, e que seja empossado o referido Conselho
administrativo de Betel, no prazo de trinta dias, ficando a cargo da Diretoria do
Supremo Concílio marca data desse evento. Registra-se voto contrário do
Presbítero Hélio Teixeira Callado. Às doze horas e dez minutos, suspendem-se
os trabalhos para o almoço. Reiniciados os trabalhos às treze horas e trinta e
cinco minutos. Registra-se a presença do Deputado Estadual Daniel Marins,
que saudou o Concílio, procedendo a entrega de relação de Entidades
Assistenciais às quais foram destinadas verbas de auxílio, por parte do governo
estadual. Com a palavra o Reverendo Mathias Quintela de Souza, Secretário
de Evangelização, que prestou vários esclarecimentos sobre o Primeiro
Congresso de Evangelização a ser realizado de vinte e sete de maio de mil
novecentos e oitenta e oito à trinta de maio de mil novecentos e oitenta e oito
em Londrina. Orou o Presbítero Antonio Gomes Galvão. Registra-se voto de
congratulação pelo lançamento do livro “Imagem que o tempo não apagou”, de
autoria do Reverendo Paulo Martins de Almeida. Novamente em pauta o
assunto relativo do Projeto Novo Betel, resolve-se aprovar o item “b” do
relatório da Comissão, nos seguintes termos: “que sejam aceitas as propostas
de números um e dois do item três (Betel – Imóvel), conforme consta na folha
cinco do mesmo relatório de conformidade com a exposição do Doutor Carlos

Fernandes Franco”. Orou o Reverendo Ablandino Saturnino de Souza em favor
do Projeto Novo Betel. Com a palavra o Reverendo Leontino Farias dos
Santos, relator da Comissão de Estudos do Projeto de Redistribuição de
Sínodos e Presbitérios, que apresentou seus relatórios. Após os debates,
resolveu-se aprovar o Projeto em pauta, como a seguir se detalha: PROJETO
DE REDISTRIBUIÇÃO

DE SÍNODOS E PRESBITÉRIOS

– SÍNODO

MERIDIONAL – CATARINENSE: Primeira, Segunda e Terceira de Joinville,
São Francisco do Sul, Estreito e Florianópolis. SUL DO PARANÁ: Primeira,
Segundo, Terceira e Quarta de Curitiba, São José dos Pinhais, Itaqui, Ponta
Grossa, Castro, Telêmaco Borba, Antônia e Mergulhão. LONDRINA: Primeira,
Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta e Sétima de Londrina, Ibiporã, Santa
Bárbara, Uraí, Bandeirantes, Jacarezinho, Santo Antonio da Platina, Quatingá,
Joaquim Távora e Siqueira Campos. SÍNODO PARANÁ – MATO GROSSO
DO SUL: NORTE DO PARANÁ: Bela Vista do Paraíso, Cambé, Cornélio
Procópio, Primeiro de Maio, Rolândia e Sertanópolis. MARINGÁ: Lupionópolis,
Centenário do Sul, Guaraci, Marialva, Primeira, Segunda e Terceira de
Maringá, Nova Esperança e Paranavai. OESTE DO PARANÁ: Campo Mourão,
Cianorte, Tapejara, Cruzeiro do Oeste, Goio-Erê, Umuarama, Terra Roxa,
Campina da Lagoa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaíra. MATO GROSSO DO
SUL: Campo Grande, Primeira e Segunda de Dourados, Naviraí e Eldorado.
SÍNODO CENTRAL PAULISTA – BAURU: Primeira e Segunda de Marília,
Primeira, Segunda, Terceira e Quarta de Bauru, Bariri, São Luiz de
Guaricanga, Garça, Vera Cruz e Pirajuí. OURINHOS: Barra Mansa, Chavantes,
Fartura, Ipauçu, Palmital, Ourinhos, Piraju, Ibirarema, Santa Cruz do Rio Pardo,
Campos Novos Paulista, Itaí, Riversul e Itaberá. ASSIS: Primeira, Segunda e
Terceira de Assis, Presidente Prudente, Iepê, Martinópolis, Narandiba,
Pirapózinho, Rancharia, Cândido Mota, Paraguaçu Paulista e Presidente
Venceslau. CENTRO OESTE PAULISTA: Primeira e Segunda de Araçatuba,
Oswaldo Cruz, Tupã, Tupi Paulista, Rinópolis, Mirandiópolis, Irapuru e
Adamantina. SÍNODO OCIDENTAL: ARARAQUARENSE: Américo de Campos,
Cardoso, Fernandópolis, Jales, santa Albertina, Santa fé do Sul, Três
Fronteiras e Votuporanga. RIO PRETO: Betânia, Bom Jardim, Eldorado, Jardim
América, Macabal, Primeira e Segunda de São José do Rio Preto, Catanduva,

Bebedouro e Palestina. CAMPINAS: Central de Campinas, Segunda de
Campinas, Canaã, Hebron, Jardim Maria Eugênia, Vila Ipê, Amparo, Jardim
Londres e Sumaré. OESTE: Americana, Primeira, Segunda e Terceira de
Limeira, Piracicaba, Araraquara, Jardim das Oliveiras, Santa Rosa do Viterbo e
Cosmópolis – OBSERVAÇÃO: implantação em mil novecentos e noventa
apenas o desmembramento do Presbitério Araraquarense, devendo os demais
serem implantados em mil novecentos e oitenta nove. SÍNODO SÃO PAULO –
SÃO PAULO: Primeira de São Paulo, Vila Sônia, Vila Romana, Jardim Guarujá,
Parque

Brasil,

Pinheiros,

Rio

Pequeno,

Vila

Leopoldina

e

Jundiaí.

PAULISTANO: Água Rasa, Paulo Silas, Terceira de São Paulo, Vila Diva, Vila
Formosa, Vila Prudente, Vila Talarico. OSASCO: Helena Maria, Jardim
Piratininga, Primeira de Osasco, Vila Iara, Vila São José, Bela Vista, Novo
Osasco, Jardim Cipava e Jardim Califórnia . CARAPICUÍBA: Barueri, Aldeia de
Barueri, Quilômetro Dezoito, Quitaúna, Jardim São Paulo, Primeira, Segunda e
Terceira de Carapicuíba, Jardim Veloso, Segunda de Barueri. SÍNODO SUL
DE SÃO PAULO: SOROCABA: Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta,
Sexta, Sétima e Oitava de Sorocaba, Brigadeiro Tobias e Alumínio.
VOTORANTIM: Primeira, Segunda e Terceira de Votorantin, Pilar do Sul,
Primeira e Segunda de Turvinho, São Miguel Arcanjo, Turvo dos Góes, Rio
Bonito, Ibiúna e Registro. SUL DE SÃO PAULO: Capão Bonito, Porto Feliz,
Itapetininga, Gramadão, Primeira e Segunda de Tatuí, Cesário Lanje,
Porangaba, Primeira e Segunda de Torre de Pedra. BOTUCATU: Botucatu,
Segunda de Botucatu, Avaré, Cachoeirinha do Avaré, Bofete, Cerqueira César,
Óleo, São Manuel, Lençóis Paulista e Agudos. OBSERVAÇÃO: Implantação
até mil novecentos e noventa no que se refere aos Presbitérios de Sorocaba e
Votorantin. Implantação imediata do Sínodo São Paulo, do Presbitério Sul de
São Paulo e Botucatu. SÍNODO ORIENTAL: BANDEIRANTES: Alto de vila
Maria, Carandiru, Parque Edu Chaves, Tucuruvi, Vila Sabrina, Parque Novo
Mundo, Primeira, Segunda e Terceira de Guarulhos. CANTAREIRA: Casa
Verde, Imirim, Jardim Ondina, Vila Santa Maria, Quarta de São Paulo e Jardim
Tremembé. FREGUESIA: Freguesia do Ó, Vila Palmeiras, Vila Aparecida, Vila
Brasilândia, Vila Tório e Franco da Rocha. SÍNODO BORDA DO CAMPO –
LESTE: Primeira, Segunda e Terceira de Santo André, Primeira e Segunda de

Mauá, Filadélfia e Utinga. CAMINHO DO MAR: Primeira e Segunda de São
Caetano do Sul, Primeira e Segunda de São Bernardo do campo, Diadema,
Sacomã, Primeira de Santos, Getsâmani, Guarujá, São Vicente, Miracatu e
Pedro de Barros; IPIRANGA: Hebron, Ipiranga, Moinho Velho, Primeira da
Saúde, Vila D. Pedro I, Cambuci, Americanópolis e Jabaquara. SÍNODO RIO –
SÃO PAULO: RIO DE JANEIRO: Bangu, Campo Grande, Duque de Caxias,
Penha Circular, Edson Passos, Rio de Janeiro, Santa Cruz, Vila Inhomirim,
Primeira, Segunda e Terceira de Volta Redonda. VALE DO PARAÍBA:
Guararema, Mogi das Cruzes, Primeira e Segunda de São José dos Campos,
Primeira e Segunda de Jacareí, Lorena, Primeira, Segunda e Terceira de
Cruzeiro, Soledade de Minas e São Lourenço. LESTE PAULISTANO: Artur
Alvim, Cidade Líder, Cidade Patriarca, Guaianazes, Primeira do Tatuapé, Vila
Carrão, Engenheiro Goulart, Emerlino Matarazzo, Itaim Paulista, São Miguel
Paulista e São Matheus. OBSERVAÇÃO: Implantação a partir de mil
novecentos e oitenta e nove. SÍNODO DE MINAS GERAIS – SÃO PAULO:
MINAS: Andradas, espírito Santo do Pinhal, São Sebastião, Poços de Caldas,
Borda da Mata, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Socorro e Mogi Mirim. SUL
DE MINAS: Alfenas, Belo Horizonte, Governador Valadares, Primeira e
Segunda de Machado, Campestre e Filadélfia. SUDOESTE DE MINAS:
Alpinópolis, Alterosa, Areado, Bom Jesus da Penha, Botelhos, Conceição da
Aparecida, Jacuí. Muzambinho, Nova Resende, Pinhal de Campestre, São
Bartolomeu e Bandeira do Sul. SÍNODO BRASIL CENTRAL: DISTRITO
FEDERAL: Central de Brasília, Luziânia, Mimoso, Porto Nacional, Primeira de
Distrito Federal, Segunda de Brasília, Mandiocal e Pontezinha.

BRASIL

CENTRAL:

Goiânia,

Cassilândia,

Jardim

América,

Jataí,

Primeira

de

Serranópolis e Chapadão do Sul. MATO GROSO/RONDÔNIA: Cacoal, Cuiabá,
Juscimeira, Ji-Paraná, Pimenta Bueno, Rondonópolis, Rolim de Moura e Porto
Velho. ANÁPOLIS: Primeira, Segunda e Terceira de Anápolis, Santa Rosa do
Descoberto, Vilanópolis, Mato Grande e Pirapitinga. SÍNODO SETENTRIONAL
– AMAZONAS: Itacoatira, Primeira, Segunda e Terceira de Manaus. NORTE:
Belém, Segunda e Terceira de São Luís e Teresina. NORDESTE: Cabedelo,
Campina Grande, Pendências, Primeira e Segunda de Fortaleza, Primeira,
Segunda e Terceira de Natal. PERNAMBUCO-BAHIA: Abreu e Lima,

Alagoinhas, Boquim, Pão de Açúcar, Primeira, Segunda e Terceira de Aracaju,
Primeira, Segunda e Terceira de Recife, Salvador, Segunda de Salvador e São
Cristovão.

OBS. Os Presbitérios: Distrito Federal, Brasil Central e Mato

Grosso/Rondônia, que sejam implantados a parti de mil novecentos e oitenta e
nove. O Presbitério de Anápolis a partir de mil novecentos e noventa e as
Igrejas de Anápolis permanecerão no Presbitério Distrito Federal até mil
novecentos e noventa. Aprova-se proposta da Secretaria de Planejamento, nos
seguintes termos “1. Que o Supremo Concílio nomeie pelo menos uma
Comissão quorum para reorganização e instalação dos novos Sínodos. 2. Que
a Comissão Executiva, assessorada pela Secretaria de planejamento, elabore
os procedimentos referentes à Redistribuição, a serem cumpridos pelos
Presbitérios e Sínodos, dentro dos prazos estabelecidos”. Registra-se voto de
apreciação pelo trabalho realizado pela Comissão que examinou e deu parecer
sobre o citado projeto. Às dezesseis horas e quarenta minutos retira-se do
plenário o Reverendo Ezequias Alves Evangelista, autorizado pelo Concílio. O
plenário passa a funcionar com quarenta e oito ministros e quarenta
presbíteros. Orou o Reverendo Isaías Garcia Vieira. Às dezessete horas e
trinta minutos suspendeu-se a reunião, que continuará em seguida no salão
social da Igreja hospedeira. Às dezessete horas e quarenta minutos é reaberta
a sessão. Com a palavra o Reverendo Silas Silveira, Foi apresentado o
relatório da Comissão que apreciou o Projeto de Código Eleitoral. Às dezoito
horas e trinta minutos, suspendem-se os trabalhos para o jantar. Reiniciados os
trabalhos às vinte horas, aprova-se o Código Eleitoral, com o seguinte texto:
CÓDIGO ELEITORAL – JUSTIFICATIVA TEOLÓGICA – 1. Um assunto de
magna importância como este precisa ser biblicamente respaldado para que
não seja um esforço vão e inútil na vida da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil, tendo em vista que temos que andar não segundo a carne, mas
segundo o Espírito, pois “ a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do
Espírito é vida e paz”. (Rm 8. 4-8). 2. A igreja Presbiteriana Independente do
Brasil deve ser organizada como estrutura carismática, isto é, toda a sua vida
necessita de girar em torno dos carismas. Não devemos apoiar os “movimento
carismático” porque os mesmo são vazios e destituídos de propósitos definidos
na vida do corpo. São ventos de redemoinhos que só levantam pó e folhas

secas. Também não devemos apoiar as tendências burocráticos na Igreja por
que as mesma estão calcadas na noção de igreja apenas como estrutura.
Biblicamente, os carismas devem fluir através de canais que mantenham os
sistemas comunicativos da vida no Espírito (Efésios 4.16). 3. Para a eleição de
diáconos na igreja primitiva, algumas condições indispensáveis a para o
exercício do ministério foram colocadas como “sine qual non” (atos 6.3). Ali
havia uma assembléia (pleíthos) e houve, como não poderia deixar de ser,
proposta (logos). As condições para as candidaturas também foram fixadas e
houve, conseqüentemente a votação que resultou na correspondente escolha
(6.5). 4. Para a eleição de presbíteros também eram impostas condições aos
candidatos (Tito 1.6-9), os quais eram eleitos segundo normas também
estabelecidas (Paulo foi um dos transmissores dessas normas, cf. Tito 1.5).
Muitas dessas normas foram adaptadas do Sinédrio Judaico. 5. O Ofício de
bispo ou supervisor ( epíscopo) demandava do candidato certas condições ( I
Tm. 3.2; I Pd. 2.25; I Pd 5.2; At.20.28. Fl.1.1). As normas para a designação de
um bispo foram adaptadas da sinagoga. 6. Ao mesmo tempo em que Paulo
menciona as normas para candidaturas e eleição de presbíteros ( Tt. 1.5), o
mesmo apóstolo usa a expressão “para que acabes de organizar (epidiorthou).
No sentido em que “organizar” é aqui usado e isso acontece uma única vez no
Novo Testamento – significa “completar uma reforma, melhorar”. 7. Assim
sendo, nada mais justo que, no espírito de obediência ao Senhor, a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil também reforme e melhore seu
procedimento para indicação e eleição dos seus “epíscopos”, isto é, dos
dirigentes do Seu Supremo Concílio. CÓDIGO ELEITORAL – CAPÍTULO I –
DA CANDIDATURA. Artigo 1º – Para cumprir as funções previstas pela
Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, (Art. 131) facultarse-á que Presbíteros e Ministros da Igreja, em pleno gozo dos direitos de seu
ofício, se candidatem a ocupar os cargos da Diretoria do Supremo Concílio.
Artigo 2º – Todas as candidaturas deve ser registradas até três meses antes da
realização do pleito, com o apoio expresso do Presbitério ao qual o candidato,
ou sua Igreja, estiver jurisdicionado. Parágrafo 1º – O apoio imprescindível do
Presbitério, coloca o candidato como um dos seus representantes à reuniões
do Supremo Concílio, exceto quando se tratar de candidatura à Secretaria

Executiva e a Tesouraria. Parágrafo 2º – Desejando obter o apoio de outros
presbitérios, o candidato poderá perante eles, comparecer. Mesmo que não
faça parte do seu plenário. Artigo 3º - O registro da Candidatura, que poderá
ser individual ou colegiada, indicará com precisão, o cargo pleiteado e será
feito junto a Comissão Eleitoral, formada de cinco membros, Ministros e
Presbíteros. Parágrafo único – A substituição de nomes, vencidos a prazo em
caso de desistência ou falecimento do candidato, devendo o substituto ser
indicado dentre os membros do plenário do Supremo Concílio. Artigo 4º – O
registro da candidatura deverá ser feita em livro próprio da Comissão Executiva
um ano antes do pleito; Parágrafo único – A Comissão publicará trinta dias
após a sua nomeação, o edital competente em que disciplinará quanto a forma
prazo, local de inscrição e normas. CAPÍTULO II – DA PROPAGANDA
ELEITORAL. Artigo 5º – Somente após o devido registro da própria candidatura
poderá o candidato ou seu colegiado usar do espaço que o órgão oficial da
Igreja ( “O Estandarte”), deverá reservar para a correspondente promoção
eleitoral. Artigo 6º – A promoção eleitoral de que trata o artigo anterior,
facultará 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. Artigo 7º – A Comissão Eleitoral também
supervisionará a propaganda eleitoral que não for veiculada, através de Órgão
Oficial da Igreja, cabendo a ela pronunciar-se devidamente sobre os fatos que
se compatibilizam com a conduta cristã, a paz e a unidade da Igreja. Artigo 8º –
Das decisões da Comissão Eleitoral caberá recurso da Comissão Executiva.
CAPÍTULO III – DA VOTAÇÃO – Artigo 9º – A votação será presidida pela
Diretoria do Supremo Concílio. Artigo 10º – A Votação será feita em cédula
própria previamente preparada e rubricada. CAPÍTULO IV – DA APURAÇÃO
DOS VOTOS – Artigo 11º – Supervisionada pela Diretoria do Supremo
Concílio, a apuração dos votos se fará de forma e inequívoca de sorte a
facultar recontagens, revisões ou recursos. Parágrafo único – Somente se
admitirão recursos manifestados imediatamente após a apuração, sob pena de
preclusão. Artigo 12º – Além das impugnações habituais, também serão
impugnados os votos dados a pessoas ou colegiado que não registraram suas

candidaturas. Artigo 13º – Serão considerados eleitos os candidatos que
obtiverem a maioria absoluta dos votos. Parágrafo único – Se após o terceiro
escrutínio nenhum candidato obtiver o mínimo de votos para sua eleição,
concorrerão ao próximo escrutínio apenas os dois candidatos mais votados.
CAPÍTULO V – DA PROCLAMAÇÃO DOS ELEITOS – Artigo 14º - A
proclamação dos eleitos será feita pelo Presidente da sessão obedecendo-se
os procedimentos normais. Resolve-se, ainda, nomear Comissão de Redação
Final dos Estatutos e Código Eleitoral. 8. Registros de Votos – 1. Pesar:
falecimento do Reverendo Paulo Bueno de Alvarenga, dezenove de março de
mil novecentos e oitenta e oito em Bauru – São Paulo; 2. Inauguração da
primeira televisão evangélica no Brasil (TV- Rio); 3. Agradecimento de Casa
Verde pela hospedagem; 4. Congratulações pela publicação do livro “Imagens
que o tempo não apagou”, de autoria do Reverendo Paulo Martins de Almeida.
Registra-se subsidiariamente, referente as decisões da Comissão Executiva a
respeito das propostas contidas das páginas números 5 (cinco) e seis do supra
citado na pagina cento e cinqüenta e dois, linha número quatorze. b) Que
sejam aceitas propostas de número um e dois do item três (Betel – Imóvel),
conforme consta na folha cinco do mesmo relatório, para isso ouvindo todo o
detalhamento técnico, que será exposto pelo Doutor Carlos Fernandes Franco,
titular da Secretaria de Diaconia. Comissão Executiva do Supremo Concílio, à
vista dos Relatórios da Comissão de Alto nível por ele designada para
promover estudos sobre Betel, decide: Item 1 – Convocar o Supremo Concílio
para manifestar-se sobre os assuntos por ela deliberados. Item 2 – Levar ao
Supremo Concílio como proposta desta Comissão Executiva relativamente ao
assunto em pauta, Betel, as enunciadas nos itens adiante, sendo as do Item 3
– Betel-Imóveis, relativas ao patrimônio da Chácara Betel e as do Item 4 –
Betel-Lar da Igreja, relativas à instituição sócio – evangelista sediada na
Chácara Betel. Item 3 – Betel – Imóveis – São as seguintes propostas: Primeira
Proposta: Que o Supremo Concílio delegue poderes à Comissão Executiva
para realizar projetos de engenharia e comerciais em uma parcela de terreno
da Chácara Betel, até 10% (dez por cento) da sua área total, cerca de 4.000 m²
(Quatro mil metros quadrados). Segunda Proposta: Que a Comissão Executiva
cubra

as

despesas

iniciais

com

os

referidos

projetos

segundo

as

disponibilidades financeiras da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
Item 4 – Betel – Lar da Igreja – são as seguintes propostas: Primeira Proposta:
Que cesse imediatamente o mandato do atual Conselho Administrativo de
Betel – Lar da Igreja, eleito em cinco de Dezembro de mil, novecentos e oitenta
e seis pela antiga Mesa Administrativa, e seja designado um Novo Conselho
Administrativo formado por doze pessoas, cujos os nomes são adiante
nomeados, considerando-as empossadas simultaneamente com a aprovação
desta proposta: São os seguintes os nomes ora proposto pela Comissão
Executiva: Reverendo Ezequias do Santos, Diácono Deusdete Mussin,
Reverendo José Ariston da Silva, Dona Umbelina Bologna, Dona Edmar Ferraz
de Oliveira, Presbítero Laor Dias de Góes; mais os seguintes irmãos indicados
pelo Presbitério de Votorantin: Presbítero Evilázio de Góes, Presbítero Osvaldo
Pelegrini Fantasia, Reverendo Jonas Gonçalves; mais os seguintes irmãos
indicados pelo Presbitério de Sorocaba: Presbítero Hélio Teixeira Callado,
Presbítero Moacir Húngaro, Diácono Carlos Luiz. Segunda Proposta: Que as
obrigações imediata do novo Conselho Administrativo sejam, sem prejuízo
daquelas constantes do atual estatuto, as de propor dentro de um prazo
máximo de 90 (noventa) dias um novo estatuto para o funcionamento de Betel
– Lar da Igreja, assim como propor no mesmo prazo um novo projeto sócio
evangelístico para a instituição. Terceira proposta: Que seja delegada à
Comissão Executiva autorização para receber, examinar, discutir e aprovar a
redação final das obrigações referidas na proposta anterior, ou sejam, do novo
estatuto e novo projeto social. Quarta Proposta: Que seja consignado um voto
de agradecimento aos irmãos e irmãs que ora deixam o Conselho
Administrativo, pelo zelo e amor com que cumpriram sua missão, com
destaque para aqueles que por mais de 40 (quarenta) anos o fizeram,
Senhores Presbíteros Alfredo de Barros Rangel e Eraldo Teixeira Callado.
Recebe-se sugestão no sentido de que seja encaminhado à Comissão de
Manual de Ofícios Religiosos, uma proposta de ato cerimonial de posse de
Presidente do Supremo Concílio. Aprovou-se proposta de reconsideração de
matéria já aprovada pelo plenário, referente à nomeação de Comissão quorum
para instalar os novos Sínodos. Aprova-se que se autorize a Comissão
Executiva constitua comissão para reorganização e instalação dos novos

Sínodos. Encerra-se a reunião às vinte e duas horas e cinco minutos, com o
cântico do Hino “Pendão Real”, oração do Paio Nosso e Benção apostólica
pelo Presidente. Eu. Primeiro Secretário, Presbítero Francisco de Almeida,
assino a presente. São Paulo, 26 de janeiro de 1988. E, eu Secretário
Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever,
conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Sessão de instalação
Aos trinta e um de Outubro de mil novecentos e oitenta e nove, às vinte e uma
horas realizou-se a reunião no Centro Mariápolis Araceli, Via Bandeirantes,
quilômetro quarenta e sete, em Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo.
A reunião foi presidida pelo Presidente Reverendo Assir Pereira e com os
Secretários Presbítero Irany de Souza Castro. Procedida à verificação de
quorum,

contatou-se

SETENTRIONAL

–

a

presença

dos

PRESBITÉRIO

seguintes

AMAZONAS:

delegados:

SÍNODO

Presbítero

Roberto

Guerreiro, Reverendo William Freire, Reverendo Rubens Maia de Paula;
PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendo Uverland Barros da Silva, Presbítero
Carlos Morais e Silva, Presbítero João Batista Cavalcanti Neto, Reverendo
Sandorval Antunes de Souza. SÍNODO OCIDENTAL - PRESBITÉRIO
ARARAQUARENSE: Reverendo José Carlos Vaz de Lima, Reverendo Nilor
Vieira de Souza. PRESBITÉRIO CAMPINAS: Reverendo Cylas Rissardi,
Presbítero Vitor Toloka. PRESBITÉRIO OESTE: Presbítero Onofre José Vieira,
Reverendo Ariosto dos Santos Lima, Presbítero Esmeraldo Figueira Filho,
Reverendo Rogério Lourenço Ferreira. SÍNODO OESTE PAULISTA –
PRESBITÉRIO DE ASSIS: Presbítero Dauto Camargo, Reverendo Paulo de
Mello Cintra Damião, Reverendo Jessé de Andrade, Presbítero Walter
Signorini. PRESBITÉRIO OURINHOS: Reverendo Rogério César, Presbítero
Osias de Arruda Mota, Presbítero José Luís Ferraz de Andrade e Reverendo
Silas de Oliveira. PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA: Reverendo Valdemar
de Souza. PRESBITÉRIO OESTE PAULISTA: Presbítero Dúcler César.
SÍNODO SUL DE SÃO PAULO – PRESBITÉRIO SOROCABA: Presbítero
Hélio Teixeira Callado, Reverendo Isaías Vargas Riveira, Presbítero Accácio
Cagnoni.

SÍNODO

MERIDIONAL

–

PRESBITÉRIO

CATARINENSE:

Reverendo Alceu Roberto Braga. PRESBITÉRIO LONDRINA: Reverendo Silas
Barbosa Dias, Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima. PRESBITÉRIO SUL DO
PARANÁ: Reverendo Noidy Barbosa de Souza, Presbítero Claudino Morselli,

Reverendo Carlos Fernandes Meier. SÍNODO BORDA DO CAMPO –
PRESBITÉRIO IPIRANGA: Reverendo Evaldo Duque Estrada, Reverendo
João Correia Lima, Presbítero João Américo dos Santos. SÍNODO RIO – SÃO
PAULO: PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA: Reverendo Obed Júlio de
Carvalho, Reverendo Tércio Paulo de Almeida. PRESBITÉRIO RIO DE
JANEIRO: Reverendo Michell Rosemberg Galdino, Reverendo Silvânio Silas
Ribeiro Cabral, Presbítero Eliézer Lopes Jerônimo, Presbítero Abraão Moreira
de

Oliveira.

SÍNODO

DO

PARANÁ

–

MATO

GROSSO

DO

SUL:

PRESBITÉRIO MARINGÁ: Reverendo Antonio de Godoy Sobrinho, Reverendo
Naamã Mendes. PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ: Reverendo Cláudio
Oliver dos Santos, Presbítero Nilton Alves de Souza, Presbítero Walterlan
Rodrigues, Reverendo Gerson Mendonça Annunciação.

PRESBITÉRIO

OESTE DO PARANÁ: Reverendo Ezequias Pires de Camargo, Presbítero
Juraci Morais Cabral, Presbítero Abel Santos Emerich, Reverendo Jorge Vieira.
SÍNODO SÃO PAULO – PRESBITÉRIO OSASCO: Reverendo Dimas Barbosa
Lima, Reverendo Sinésio Pereira Lima Filho, Presbítero Oswaldo de Brito
Moraes, Presbítero Sebastião Sabino de Lima. PRESBITÉRIO SÃO PAULO –
Presbítero Vicente Martins de Mello, Presbítero Naur do Valle Martins,
Reverendo Rubens Cintra Damião, Reverendo Abival Pires da Silveira.
PRESBITÉRIO PAULISTANO: Reverendo Raimundo Santos Góes, Reverendo
Gilberto Santos Rodrigues, Presbítero Altemiro Gomes de Brito, Presbítero
Moacir Nunes da Silva. SÍNODO DA MINAS GERAIS – PRESBITÉRIO SUL
DE MINAS: Reverendo Itamar Pereira Caixeta, Reverendo Isaías Barbosa
Caixeta, Presbítero Hugo Felixe Costa. PRESBITÉRIO SÃO PAULO – MINAS:
Reverendo Silas Paulo de Souza Costa, Presbítero Edison Moraes, Reverendo
Davi Rose Carvalho. PRESBITÉRIO SUDOESTE DE MINAS: Reverendo
Weber Orlando Braidotti, Reverendo Adilson Antonio Ribeiro, Presbítero Mozart
Ribeiro de Oliveira e Presbítero Paulo César Manssane Rosa. Constatou-se
que havia quorum, com a presença de quarenta e seis ministros e trinta
presbíteros, pelo que o senhor Presidente declara a abertura dos trabalhos.
Dá-se início ao culto público de instalação da presente reunião do Supremo
Concílio, que constou das seguintes partes: invocação contrição, cântico do
hino número dois do “canteiro”: Neste dias do Mundo Moderno, oração

silenciosa, oração pastoral pelo senhor Presidente, declaração de perdão,
cântico do hino trezentos e setenta e sete (Salmos e Hinos) “Glória , Glória,
Aleluia”, oração pelo Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, leitura bíblica em
Isaías quarenta dos versículos de um a oito e mensagem pelo senhor
Presidente, credo apostólico, hino quinhentos e vinte e dois – Salmo e Hinos:
Fortalece a Tua Igreja; celebração da Santa Ceia, Oração dominical, cântico do
hino oficial da Igreja: O Pendão Real, moto do Supremo Concílio ( Atos nove,
versículo trinta e um), benção apostólica impetrada pelo senhor Presidente e
poslúdio. Suspende-se a reunião às vinte e duas horas e quarenta minutos. Às
vinte e duas horas e quarenta e cinco minutos o senhor Presidente chama o
Concílio à ordem. Procedida à segunda verificação de quorum, constatou-se a
presença dos mesmo delegados que responderam à chamada anterior, e mais
os seguintes: SÍNODO SETENTRIONAL – PRESBITÉRIO AMAZONAS:
Reverendo Rubem Maia de Paula. PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo Almir F.
Coutrin Everton. PRESBITÉRIO PERNAMBUCO-BAHIA: Reverendo Edival
Ferreira Brandão, Presbítero Apolônio Elias Dória, Reverendo Jorge Antonio
Rodrigues Barbosa, Presbítero Valdson Vieira

de Andrade.

SÍNODO

OCIDENTAL – PRESBITÉRIO ARARAQUARENSE: Presbítero Aparecido
Caldeira, Presbítero Samuel Pereira de Paula. SÍNODO OESTE PAULISTA PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA: Presbítero Kioshei Komono, Reverendo
Antonio

Carlos

Nasser.

PRESBITÉRIO

CENTRO

OESTE

PAULISTA:

Reverendo Lupércio Alves Pereira, Reverendo Valdecir Fornel.

SÍNODO

ORIENTAL – PRESBITÉRIO BANDEIRANTE: Reverendo Carlos Roberto
Nímia. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO – PRESBITÉRIO SOROCABA:
Reverendo Lourival Correia de Freitas. PRESBITÉRIO VOTORANTIN:
Reverendo Sérgio Francisco dos Santos Oliveira, PRESBITÉRIO BOTUCATU:
Reverendo Ângelo Bereta Filho, Reverendo Antonio Carlos de Souza,
Presbítero Alfredo Marques do Valle. SÍNODO BRASIL CENTRAL –
PRESBITÉRIO DISTRITO FEDERAL: Reverendo Silvio de Araújo Lobo,
Presbítero Francisco dos Santos. SÍNODO MERIDIONAL – PRESBITÉRIO
CATARINENSE: Presbítero Décio João Machado, Reverendo Odemir Batista
Suplano, Reverendo Salatiel Dias, Presbítero João Mafra. PRESBITÉRIO
LONDRINA: Presbítero Carlos Jeremias Klein, Presbítero Célio Marques

Luciano Gomes, Reverendo Paulo Roberto de Farias. SÍNODO BORDA DO
CAMPO – PRESBITÉRIO IPIRANGA: Presbítero Altieri de Souza Lima.
PRESBITÉRIO LESTE: Presbítero Moisés José de Lima, Presbítero Rolando
Vidal. SÍNODO RIO - SÃO PAULO: PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA:
Presbítero José Vicente Junqueira. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO:
Presbítero José Gregório de Lima Filho.

SÍNODO SÃO PAULO –

PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Reverendo Odilon de Carvalho. SÍNODO DAS
MINAS GERAIS: PRESBITÉRIO SÃO PAULO -MINAS: Reverendo Isaías
Barbosa Caixeta. O Concílio passa a funcionar com 64 (sessenta e quatro)
Ministros e cinqüenta Presbíteros. O senhor Presidente abre espaço para a
apresentação de justificativas de ausência à última reunião, não havendo
nenhuma manifestação dos presentes. O senhor Presidente esclarece que, e
face do caráter diferenciado da presente reunião, no qual haverá a participação
de outras pessoas além dos delegados oficiais, torna-se indispensável o
pronunciamento do Concílio sobre a proposta da Comissão Executiva,
elaborada pela Secretaria Jurídica, explicitada no documento anexo, de
número um, referente ao regimento interno especial para a presente reunião,
do teor seguinte: “A Comissão Executiva do Supremo Concílio, propõe à
aprovação

do plenário a seguinte resolução: 1. 1. Considerando que a

presente reunião extraordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil foi convocada para estudo do momento atual que vive a
Igreja, bem como a projeção de sua caminhada para o futuro. 2. Considerando
que foram convocados a fazer parte dessa reunião Delegados Especiais e
Assessores, além dos Delegados Oficiais, previstos no item seis do anexo um
da convocação, o Plenário resolve: Artigo 1º – Que sejam arrolados todos os
novos Presbitérios organizados depois da última reunião ordinária do Supremo
Concílio dando-se assento a seus respectivos delegados; Artigo 2º – As
pessoas

convocadas

para

colaborarem

com

a

Igreja

Presbiteriana

independente do Brasil, na presente reunião extraordinária do Supremo
Concílio, terão direito a participar das discussões e encaminhar propostas,
ficando restrito os Delegados Oficiais a faculdade de voto. Parágrafo único:
Aplica-se a todos os oradores o capítulo IX (nono) do Regimento Interno do
Supremo Concílio. São Paulo trinta e um de outubro de 1989. Reverendo Mário

Ademar Fava e Presbítero Dr. Célio de Mello Almada”.

É aprovado o

Regimento Interno Especial, por unanimidade. Tomam assento os Presbitérios
constituídos após a última reunião deste Concílio, a saber: SÍNODO
ORIENTAL - PRESBITÉRIO CANTAREIRA: Presbítero Silvestre Carlos
Cassulino. Reverendo Leontino Farias dos Santos, Presbítero Dirceu de
Castro, Reverendo Assir Pereira. PRESBITÉRIO FREGUESIA: Presbítero
Gerson Felipe Júnior. Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho, Reverendo
Carlos José de Vasconcelos, Reverendo Hermínio Munhoz. SÍNODO SUL DE
SÃO PAULO – PRESBÍTERIO SUL DE SÃO PAULO. Presbítero Joel Ribeiro
de Barros, Reverendo Evâneo de Oliveira Prado, Reverendo Misael Ricardo de
Freitas, Presbítero Darcy Antonio Vieira. SÍNODO BRASIL CENTRAL –
PRESBITÉRIO MATO GROSSO – RONDÔNIA: Reverendo Rubens Franco
Lacerda, Presbítero Eliel Felipe, Reverendo William Richard Caraher,
Presbítero Ângelo de Oliveira. SÍNODO BORDA DO CAMPO – PRESBITÉRIO
CAMINHO DO MAR: Reverendo Edilson Nogueira Castelo Branco, Reverendo
Getúlio de Andrade, Presbítero Jaime Pereira do Lago, Presbítero Eliaci
Pereira Rangel. SÍNODO RIO - SÃO PAULO: PRESBITÉRIO LESTE
PAULISTANO: Presbítero Reinaldo Corredor, Presbítero Anibal Martins,
Reverendo Roberto Viani. SÍNODO PARANÁ - MATO GROSSO DO SUL:
PRESBITÉRIO MATO GROSSO DO SUL: Reverendo Aury Vieira Reinaldet,
Presbítero Wilson Freire, Reverendo Duanir Martins Ferreira. Por proposta do
Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião toma assento como membro
visitante o Reverendo Doutor Daniel Marins, Deputado Estadual e pastor da
Igreja do Evangelho Quadrangular, que usa da palavra saudando o Concílio.
Toma assento também, por proposta do Reverendo Misael Ricardo de Freitas,
como membro visitante, o Reverendo Ricardo Vargas, da Igreja Evangélica
Costarriquenha, que saúda o Concílio. Também tomam assento no Concílio os
Delegados Especiais e Assessores, conforme permissivo constante do Artigo
2º do regimento interno, como segue: FORÇAS LEIGAS – SENHORAS: Videth
Borges Santos e Santos, Míriam Monteiro Púccio, Olgalina de Souza Freitas,
Elenira Jerônimo Lopes Souza, Julieta Alves da Costa Evangelista, Umbelina
Bologna e Jaci Valle Pereira Nogueira. FORÇAS LEIGAS – UMPI: Paulo César
Baria de Castilho, Leila Ferreira de Carvalho e Aldina Clarete Damico.

FORÇAS LEIGAS – VARONIS: João Fernandes e Reinaldo Gasparin.
SEMINARISTAS: Jango Magno Fernandes Miranda, Carlos Eduardo Brandão
Calvani e Elias de Andrade Pinto. PROFESSORES DOS SEMINÁRIOS: Sérgio
Francisco dos Santos, Uriel Silveira e Gerson Correia de Lacerda.
PRESIDENTES DE SÍNODOS: Reverendo José Xavier de Freitas e Reverendo
Josias Martins de Almeida. PRESIDENTES DE PRESBITÉRIOS: Mário Sérgio
Góes, Ademar Rogato, Marcelo Pereira, Carlos Barbosa, Osni Dias de
Andrade, Rubens Diender de Oliveira Lima, Glysério Elias de Lelis, Silas
Ferreira da Silva, Evaldo Luiz Luchini, Silas Silveira< Pedro Augusto Ferrari,
Luiz Carlos Lemes de Moraes, Onésimo Eugênio Barbosa e Edson Avelino da
Silva.

COORDENADORIA

DE

CRIANÇAS:

Nilce

Galvão

Bereta.

COORDENADORIA DE ADOLESCENTES: Isva Ruth dos Santos Xavier.
SECRETÁRIOS: Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães. FORÇAS LEIGAS;
Reverendo Altamiro Carlos Menezes – ACAMPAMENTO CRISTO É VIDA:
Alan Craig Molina – Acampamento Cristo é Vida. Convidados especiais:
Beatriz Nogueira do Valle. FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA:
Reverendo Doraci Natalino de Souza. Também presentes os seguintes
membros da Comissão Executiva: Reverendo Edival Ferreira Brandão e
Reverendo Flávio Antonio Santana. Fica aprovado como ordem dos trabalhos
do Concílio, a programação constante das páginas seis e sete do caderno de
ilustrações do seguinte teor: Dia trinta e um de Outubro, terça-feira às dezoito
e trinta horas, jantar, às dezenove e trinta horas – Culto de Abertura, às vinte e
uma horas – Café, às oito horas – Devocional, às oito e trinta horas Estudo
Bíblico: “ Crescimento na Fé: Realidade e Esperança”, às nove e trinta horas,
cafezinho, às nove e quarenta e cinco horas: Estudos Bíblicos: “Igreja e seus
Ministérios: Realidade e Esperança”, às dez horas e quarenta e cinco Minutos
– Divisão em grupos, às onze hora Grupo de Reflexão e Debates dos Estudos
Bíblicos; às doze horas Almoço, às treze horas e trinta minutos – Seminários
Temáticos: GTS – 1 – Vida Eclesial e Disciplina Eclesiástica: Realidade e
Esperança, GTS – 2 – Estrutura e Funcionamento das Forças Leigas:
Realidade e Esperança, GTS – 3 – Educação e Comunicação: Realidade e
Esperança, GST- 4 – Missão e Diaconia: Realidade e Esperança, às dezoito e
trinta horas – Jantar, às vinte horas livre. Dia dois de Novembro – Quinta-feira,

às sete horas café, às oito horas Devocional, às trinta horas – Estudo Bíblico:
“Unidade

na

Pluralidade,

nossa

experiência

reformada:

Realidade

e

Esperança”, às nove horas e trinta minutos cafezinho, às nove horas e trinta
minutos cafezinho, às nove horas quarenta e cinco minutos – Estudo Bíblico:
“Crescimento da Igreja: Realidade Esperança”, às dez e quarenta e cinco horas
– Divisão em Grupos, às onze horas – Grupo de Reflexão e Debates dos
Estudos Bíblicos, às doze horas – Almoço, às treze e trinta horas, Seminários
Temáticos: ( Os mesmos grupos do dia anterior, como a participação dos
mesmos delegados), às dezoito horas e trinta minutos – Jantar, às vinte horas
Seminários Temáticos; Dia três de Novembro – Sexta-feira – às sete horas
café, às oito horas Devocional, às oito e trinta minutos -Plenário, às doze horas
Almoço, às treze e trinta horas – Plenário, às dezoito e trinta horas – jantar, às
vinte hortas Plenário; Dia quatro de Novembro – Sábado; às sete horas café,
às oito horas – Devocional, às oito horas e trinta minutos – Plenário, às doze
horas almoço, às treze e trinta horas – Plenário, às vinte horas Plenário –
Elaboração de documento; Dia cinco de Novembro – Domingo, às sete horas –
Café, às oito horas – Plenário – Apresentação do Documento Final, às dez
horas – Culto de Encerramento, às doze horas Almoço/ Despedida. Nada mais
a ser tratado, encerra-se a presente reunião de instalação com uma oração
pelo Reverendo Daniel Marins, às vinte e três horas e cinqüenta minutos e
benção impetrada pelo Reverendo Doutor Rubens Cintra Damião. Eu, Irany de
Souza Castro, Secretário assino a presente ata. São Paulo, 31 de Outubro de
1989. E eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio
Oliver dos Santos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Primeira Sessão
Aos primeiro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove, às oito horas e
quinze minutos, no Centro Mariápolis Araceli, Vila Bandeirante, Km quarenta e
sete, em Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião
sob a Presidência do Reverendo Assir Pereira e com o Secretário Presbítero
Walter Signorini; Procedida à verificação do quorum, constatou-se o
comparecimento dos mesmos delegados presentes à Sessão de Instalação e
mais os seguinte: SÍNODO BORDA DO CAMPO – PRESBITÉRIO LESTE:
Reverendo Paulo Martins de Almeida, Presbítero Rolando Vidal. SÍNODO
BRASIL CENTRAL – PRESBITÉRIO BRASIL CENTRAL – Reverendo Jailson
Araújo Pires. PRESBITÉRIO DISTRITO FEDERAL: Reverendo Sílvio Araújo
Lobo, Reverendo Silas Silveira. SINODO MERIDIONAL – PRESBITÉRIO
CATARINENSE: Presbítero Décio João Machado, Presbítero João Paulino
Mafra. SÍNODO OCIDENTAL – PRESBITÉRIO CAMPINAS : Reverendo Isaías
de Souza Carvalho. SÍNODO OESTE PAULISTA – PRESBITÉRIO CENTRAL
PAULISTA: Presbítero Kioshei Komono. SÍNODO ORIENTAL – PRESBITÉRIO
BANDEIRANTE: Reverendo Avelino Gomes Ribeiro, Reverendo Carlos
Roberto Nímia. SÍNODO RIO – SÃO PAULO – PRESBITÉRIO LESTE
PAULISTANO: Reverendo Ezequias Alves Evangelista. PRESBITÉRIO VALE
DO PARAÍBA: Presbítero José Maria Gomes. SÍNODO SETENTRIONAL –
PRESBITÉRIO NORTE: Presbítero Manoel Ribeiro Brito, Presbítero Votorantin:
Reverendo Jonas Gonçalves, Presbítero Osvaldo Pelegrini Fantasia. Segue-se
a devocional dirigida pelo Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima. Procede-se à
nomeação da Comissão de conclusões, como segue: Reverendos Antonio
Godoy Sobrinho, Silas Silveira, Paulo de Mello Cintra Damião, José Carlos Vaz
de Lima e Hírcio de Oliveira Guimarães e os irmãos Walterlan Rodrigues,
Eliézer Lopes Jerônimo, João Batista Cavalcanti neto, Paulo César Bária de
Castilho e Jaci do Valle Pereira Nogueira. Procede-se à nomeação da
Comissão de Diplomacia, como segue Reverendo Weber Orlando Braidotti e

Presbítero Silvestre Carlos Cassulino. Dá-se seqüência à programação deste
dia, conforme roteiro aprovado na reunião de abertura, às dezoito horas e trinta
minutos encerra-se a reunião para o jantar, permanecendo livre a seqüência de
horário. Não havendo nada mais a ser tratado, eu Presbítero Walter Signorini,
Secretário lavrei e assino a presente ata. São Paulo, 01 de Novembro de 1989.
E, eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver
dos Santos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Segunda Sessão.
Aos dois de novembro de mil novecentos e oitenta e nove, às oito horas e vinte
e cinco minutos no Centro Mariápolis Araceli, Vila Bandeirantes, Km quarenta e
sete, em Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo iniciou a reunião sob a
presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira e com o Secretário
Presbítero Francisco de Almeida. Procede-se a chamada e constata-se que o
Concílio funciona com a mesma representação que compareceu à sessão
anterior . Segue-se devocional e estudos bíblicos dirigidos pelos Reverendos
Áureo Rodrigues de Oliveira, Gerson Correia de Lacerda, dando-se seqüência
à programação deste dia, conforme roteiro aprovado na reunião de abertura.
Às doze horas os trabalhos foram suspensos para o almoço, com reabertura às
treze e trinta, e novamente suspensos às dezoito horas e trinta minutos para o
jantar, com reabertura às vinte horas para conclusão dos trabalhos dos
Seminários Temáticos. Às vinte e duas horas os trabalhos do dia são
encerrados. Nada mais havendo a constar, eu, Presbítero Francisco de
Almeida, Secretário, lavrei e assino a presente ata. São Paulo, 02 de novembro
de 1989. E, eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio
Oliver dos Santos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Terceira Sessão
Aos três de novembro de mil novecentos e oitenta e nove, às oito horas e trinta
minutos no Centro Mariápolis Araceli, Vila Bandeirantes, Km quarenta e sete,
em Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, inicia-se a reunião sob a
presidência do Reverendo Assir Pereira e com o Secretário Presbítero
Francisco de Almeida. O senhor Presidente chama à ordem o Concílio e
determina que se proceda à verificação do quorum. Constata-se a presença do
seguintes delegados oficiais: SÍNODO SETENTRIONAL – PRESBITÉRIO
AMAZONAS : Presbítero Roberto Guerreiro, Reverendo William Freire,
Reverendo Rubens Maia de Paula, Presbítero Humberto Sarmento da Costa.
PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendo Uverland Barros da Silva, Presbítero
Carlos Morais e Silva, Presbítero João Batista Cavalcanti Neto, Reverendo
Sandoval Antunes de Souza. PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo Almir André
Coutrim Everton, Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues. PRESBITÉRIO
PERNAMBUCO-BAHIA: Presbítero Apolônio Elias Dória, Reverendo Edival
Ferreira Brandão, Reverendo Jorge Antonio Rodrigues Barbosa, Presbítero
Valdson

Vieira

de

Andrade.

SÍNODO

OCIDENTAL

-

PRESBITÉRIO

ARARAQUARENSE: Reverendo José Carlos Vaz de Lima, Reverendo Nilor
Vieira de Souza, Presbítero Aparecido Caldeira, Presbítero Samuel Pereira de
Paula. PRESBITÉRIO CAMPINAS: Reverendo Cylas Rissardi, Presbítero Vitor
Toloka, Reverendo Isaías de Souza Carvalho. PRESBITÉRIO OESTE:
Presbítero Onofre José Vieira, Presbítero Esmeraldo Figueira Filho, Reverendo
Rogério Lourenço Ferreira. SÍNODO OESTE PAULISTA – PRESBITÉRIO
ASSIS: Presbítero Dauto Camargo, Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião,
Reverendo Jessé de Andrade, Presbítero Walter Signorini. PRESBITÉRIO
OURINHOS: Reverendo Rogério César, Presbítero Osias de Arruda Mota,
Presbítero José Luís Ferraz de Andrade, Reverendo Silas de Oliveira.
PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA: Reverendo Valdemar de Souza,
Reverendo Antonio Carlos Nasce, Presbítero Kioshei Komono. PRESBITÉRIO

CENTRO OESTE PAULISTA: Reverendo Lupercio Alves Pereira, Reverendo
Valdecir Fornel. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO – PRESBITÉRIO SOROCABA:
Reverendo Isaías Vargas Riveira, Presbítero Accácio Cagnoni, Reverendo
Lourival Correia de Freitas. PRESBITÉRIO BOTUCATU: Presbítero Alfredo
Marques do Valle, Reverendo Ângelo Bereta Filho, Reverendo Antonio Carlos
de Souza. PRESBITÉRIO SUL DE SAÕ PAULO: Presbítero Darcy Antonio
Vieira, Reverendo Evâneo de Oliveira Prado, Presbítero Joel Ribeiro de Barros,
Reverendo Misael Ricardo de Freitas. PRESBITÉRIO VOTORANTIM :
Reverendo

Jonas

Gonçalves,

Presbítero

Osvaldo

Pelegrini

Fantasia,

Reverendo Sérgio Francisco dos Santos Oliveira. SÍNODO MERIDIONAL –
PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendo Décio João Machado, Presbítero
João Paulino Mafra, Reverendo Odemir Batista Suplano, Reverendo Salatiel
Dias. PRESBITÉRIO LONDRINA: Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima,
Presbítero Carlos Jeremias Klein, Presbítero Célio Marques Luciano Gomes,
Reverendo Paulo Roberto de Farias. PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ:
Reverendo Noidy Barbosa de Souza, Presbítero Claudino Morselli, Reverendo
Carlos Fernandes Meier, Presbítero Alcy Thomé Silva. SÍNODO BORDA DO
CAMPO – PRESBITÉRIO IPIRANGA: Reverendo Evaldo Duque estrada,
Reverendo João Correio Lima, Presbítero João Américo dos Santos, Presbítero
Altieri de Souza Lima. PRESBITÉRIO CAMINHO DO MAR: Reverendo Edilson
Nogueira Castelo Branco, Reverendo Getúlio de Andrade, Presbítero Jaime
Pereira do Lago. PRESBITÉRIO LESTE: Presbítero Moisés José de Lima,
Reverendo Paulo Martins de Almeida, Reverendo Tiago Escobar de Azevedo.
SÍNODO RIO - SÃO PAULO – PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA: Reverendo
Obed Júlio de Carvalho, Reverendo Tércio Paulo de Almeida, Presbítero José
Vicente Junqueira. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO: Reverendo Mitchell
Rosemberg Galdino, Reverendo Silvânio Silas Ribeiro Cabral, Presbítero
Abraão Moreira da Oliveira, Presbítero José Gregório de Sena Filho.
PRESBITÉRIO LESTE PAULISTANO: Reverendo Ezequias Alves Evangelista,
Reverendo Roberto Viani, Presbítero Anibal Martins, Presbítero Reinaldo
Corredor. SÍNODO PARANÁ – MATO GROSSO DO SUL – PRESBITÉRIO
MARINGÁ: Reverendo Naamã Mendes . PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ:
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, Presbítero Nilton Alves de Souza,

Presbítero Walterlan Rodrigues, Reverendo Gerson Mendonça Annunciação.
PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ: Reverendo Ezequias Pires de Camargo,
Presbítero Juraci Morais Cabral, Presbítero Abel Santos Emerich, Reverendo
Jorge Vieira. PRESBITÉRIO MATO GROSSO DO SUL: Reverendo Aury Vieira
Reinaldet, Reverendo Duanir Martins Ferreira, Presbítero Wilson Freire.
SÍNODO SÃO PAULO – PRESBITÉRIO OSASCO: Reverendo Dimas Barbosa
Lima, Reverendo Sinésio Pereira Lima Filho, Presbítero Sebastião Sabino de
Lima. PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Presbítero Vicente Martins de Mello,
Presbítero Naur do Valle Martins, Reverendo Rubens Cintra Damião,
Reverendo Abival Pires da Silveira, Reverendo Odilon de Carvalho.
PRESBITÉRIO PAULISTANO: Reverendo Raimundo dos Santos Góes,
Reverendo Gilberto dos Santos Rodrigues, Presbítero Altemiro Gomes de Brito,
Presbítero Moacir Nunes da Silva. SÍNODO DAS MINAS GERAIS –
PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo Itamar Pereira Caixeta, Presbítero
Hugo Felixe Costa, Reverendo Isaías Barbosa Caixeta. PRESBITÉRIO SÃO
PAULO – MINAS : Reverendo Silas Paulo de Souza Costa, Presbítero Edson
Moraes, Reverendo Davi Rose de Carvalho. PRESBITÉRIO SUDOESTE DE
MINAS: Reverendo Weber Orlando Braidotti, Reverendo Adilson Antonio
Ribeiro, Presbítero Mozart Ribeiro de Oliveira e Presbítero Paulo César
Manssane Rosa. SÍNODO BRASIL CENTRAL – PRESBITÉRIO BRASIL
CENTRAL: Reverendo Jailson Araújo Pires. PRESBITÉRIO DISTRITO
FEDERAL: Presbítero Francisco dos Santos, Reverendo Sílvio de Araújo Lobo,
Reverendo Silas Silveira. PRESBITÉRIO MATO GROSSO- RONDÔNIA:
Presbítero Ângelo de Oliveira, Presbítero Eliel Felipe, Reverendo Rubens
Francisco Lacerda, Reverendo William Richard Caraher. SÍNODO ORIENTAL –
PRESBITÉRIO

BANDEIRANTES:

Reverendo

Avelino

Gomes

Ribeiro,

Reverendo Carlos Roberto Nímia. PRESBITÉRIO CANTAREIRA: Reverendo
Assir Pereira, Presbítero Dirceu de Castro, Reverendo Leontino Farias dos
Santos, Presbítero Silvestre Carlos Cassulino. PRESBITÉRIO FREGUESIA:
Reverendo Carlos José de Vasconcelos, Presbítero Gerson Felipe Júnior,
Reverendo Hermínio Munhoz, Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho.
COMISSÃO EXECUTIVA: Reverendo Assir Pereira, Reverendo Abival Pires da
Silveira, Presbítero Francisco de Almeida, Presbítero Irani de Souza Castro,

Presbítero Walter Signorini, Reverendo Pedro Sanches Vierma, Reverendo
Edival Ferreira Brandão, Reverendo Flávio Antonio Santana, Floivaldo de
Araújo Rodrigues. CONVIDADOS DAS FORÇAS LEIGAS: Adair Sérgio
Eduardo Camargo, Aldina Clarete Damico, Aristóteles de Castro, Elenira
Jerônimo L. Souza, Glauber Piva Gonçalves, Jaci Valle Pereira Nogueira, João
Fernandes , Julieta Alves da Costa Evangelista, Leila Ferreira Carvalho,
Marcelo Ribeiro da Silva, Márcio Borges Ribeiro, Míriam Monteiro Púccio,
Neide Oliveira Machado, Olgalina de Souza Freitas, Paulo César Baria de
Castilho, Rachel Hen Ribeiro, Reinaldo Gasparin, Robson Patrício Oliveira,
Rosana de Andrade, Sérgio Roberto Coutrin Guara, Silmara do Nascimento,
Umbelina Bologna, Videth Borges dos Santos e Santos. CONVIDADA
ESPECIAL: Beatriz Nogueira do Valle. PRELETORES: Arlete Madureira,
Edimar Ferraz de Oliveira, Júlio Paulo Tavares Zabatiero, Lysias Oliveira dos
Santos, Silas Barbosa Dias, Valdomiro Pires de Oliveira. PRESIDENTES:
Ademar Rogato, Áureo Rodrigues de Oliveira, Carlos Barbosa, Edson Avelino
da Silva, Eduardo Galasso Faria, Evandro Luís Luchini, Fernando José
Batalha, Glysério Elias de Lelis, Jairo Honório Correia, José Xavier de Freitas,
Josias Martins de Almeida, Luís Carlos Lemes de Moraes, Marcelo Pereira,
Mário Sérgio de Góes, Onésimo Eugênio Barbosa, Osni Dias de Andrade,
Pedro Augusto Ferrari, Rubens Diender Oliveira Lima, Carlos Roberto Mettittier.
SECRETÁRIOS DE ÁREA: Altamiro Carlos Menezes, Carlos Fernandes
Franco, Doraci Natalino de Souza, Hírcio de Oliveira Guimarães, João Daniel
Migliorini, Leonildo Silveira Campos, Mathias Quintela de Souza, Tiago Escobar
de Azevedo. COORDENADORES NACIONAIS: Isva Ruth dos Santos Xavier,
Nilce Galvão Bereta. SEMINÁRIOS: Carlos Eduardo Brandão Cavalcanti, Elias
de Andrade Pinto, Gerson Correia de Lacerda, Jango Magno Fernandes
Miranda, Sérgio Francisco dos Santos, Uriel Silveira. Estão presentes setenta e
nove ministros e cinqüenta e oito presbíteros, totalizando cento e trinta e sete
delegados oficiais, além de setenta e quatro delegados oficiais, além de
setenta e quatro outros participantes, num total geral de duzentos e onze
pessoas. Há quorum, pelo que o senhor Presidente declara a abertura dos
trabalhos. JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIAS: A presidência abre espaço para
as justificativas de ausência á sessão anterior, tendo se manifestado os

seguintes irmão: Reverendo Ezequias Alves Evangelista, Reverendo Evaldo
Duque Estrada, Presbítero Kioshei Komono, Reverendo Antonio Carlos Nasser,
Presbítero Altieri de Souza Lima, Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues,
Presbíteros Carlos Jeremias Klein, Presbítero Osvaldo Pelegrini Fantasia. As
justificativas são aceitas pelo plenário. Nomeiam-se as seguintes comissões de
trabalhos: COMISSÃO DE PAPÉIS E CONSULTAS: Reverendo Silas Silveira –
Relator, Reverendo Leontino Farias dos Santos, Reverendo Valdecir Fornel,
Reverendo Odilon de Carvalho, Presbítero Osias de Arruda Mota, Presbítero
Célio Marques Luciano Gomes, Presbítero Altemiro Gomes de Brito, Presbítero
Edson Moraes, Presbítero Rolando Vidal. COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO:
Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães – Relator, Arlete Madureira,
Reverendo José Carlos Vaz de Lima, Reverendo Gerson Correia de Lacerda,
Reverendo Lysias Oliveira dos Santos, Reverendo Silas Barbosa Dias,
Reverendo Roberto Viani, Reverendo Mathias Quintela de Souza, Presbítero
Carlos

Fernandes

Franco.

COMISSÃO

DE

ASSESSORIA

JURÍDICA:

Reverendo Mário Ademar Fava – Relator e Reverendo Dr. Rubens Cintra
Damião. A seguir, os grupos de estudos, pelos seus relatores, apresentaram os
respectivos relatórios, a saber: Primeiro Grupo: Vida Eclesial e Disciplina
Eclesiástica:

Realidade

e

Esperança;

Segundo

Grupo:

Estrutura

de

Funcionamento das Forças Leigas: Realidade e Esperança; Terceiro Grupo:
Educação e Comunicação: Realidade e Esperança; Quarto Grupo: Missões e
Diaconia: Realidade e Esperança; Quinto Grupo: Planejando o Futuro:
Realidade e Esperança. Às dez horas e trinta e cinco minutos, suspende-se a
sessão para o café, e para o trabalho da Comissão de Sistematização. Às onze
horas e dez minutos o Senhor Presidente chama o Concílio à ordem, abrindo
espaço para que os conciliares tenham a oportunidade de fazer todas as
colocações que entendam próprios, envolvendo a marcha da Igreja, da maneira
mas livre possível, de vez que este é o foro próprio e o momento adequado
para que todas as dúvidas sejam dirimidas democraticamente. Procede-se à
leitura de três proposta de Comissão Executiva, a saber: documento número 1
(um); Comunicação da ocorrência de licenciatura, ordenação de ministros e
recepção de ministros. Vindo de outras confissões eclesiásticas em desacordo
com as normas constitucionais; documento número dois: Assunto referente à

Livraria e Associação Pendão Real; documento número três: Assunto referente
às Finanças da Igreja, recebem-se , também, os seguintes papéis: documento
número quatro: do Sínodo Oeste Paulista propondo a reforma da composição
da Comissão Executiva: documento número cinco: do Presbitério Central
paulista, sobre ministração de Santa Ceia a crianças. Os documentos citados
são encaminhados à Comissão de Papéis e Consultas. Registra-se a eleição
do Reverendo Abival Pires da Silveira para o cargo de vice-presidente da AMIR
-Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Suspende-se a reunião às doze horas
e trinta minutos para o almoço. Às quatorze horas e vinte e cinco minutos o
senhor Presidente chama o concílio à ordem. Dá relatório parcial o Reverendo
Weber Orlando Braidotti, da Comissão de Diplomacia, mencionando a
presença dos seguintes irmão em visita ao Concílio: Presbítero Peterson José
dos Santos Ferrão, do Presbitério Pernambuco-Bahia, Reverendo Jonas
Nogueira

e

esposa

Dona

Celina

Nogueira,

da

Igreja

Presbiteriana

Independente de Vila Sônia; Reverendo Adalgiso Pereira do Valle, da segunda
Igreja Presbiteriana Independente de Campinas; Reverendo João Francisco de
Almeida, da Igreja Presbiteriana Independente de Sumaré; Reverendo Calvino
Camargo e esposa Dona Marlene Camargo, da sétima Igreja Presbiteriana
Independente de Sorocaba; Reverendo Argeu Rocha Mendes, da quinta Igreja
Presbiteriana Independente do Rio de Janeiro; Reverendo Celmo Cândido de
Oliveira, da Igreja Presbiteriana Independente de campo Grande; e Reverendo
João Luís Furtado, da Igreja Presbiteriana de Avaré. A sessão é suspensa às
quinze horas e quarenta minutos para café. Às dezesseis horas e cinco
minutos o senhor Presidente chama o Concílio à ordem. Resolve-se fixar a
participação dos oradores em plenário como segue: três minutos para a
primeira intervenção, e um minuto para a segunda. Apresenta relatório a
Comissão de Sistematização, pelo relator Reverendo Hírcio de Oliveira
Guimarães. O Supremo Concílio resolve que seja nomeada uma comissão
para elaborar um plano básico de diretrizes, no espírito do Projeto dois mil e
três, contemplando as propostas e sugestões da presente reunião, projetandose da data da sua aprovação até dois mil e três, acercando-se de todo o
assessoramento logístico necessário. Toma assento o Presbítero Hélio Teixeira
Callado, na representação do Presbitério de Sorocaba. O Concílio passa à

votação do item segundo: Reforma Constitucional conforme relatório da
Comissão de Sistematização. Resolve-se convocar extraordinariamente o
Supremo Concílio a fim de reformar a Constituição nos seguintes pontos: A.
Ordenação Feminina, a nível de presbiterato regente e docente;

C.

Licenciatura; D. Permissão para que Presbíteros, Missionários e Licenciados
também exerçam as funções privativas do Ministro, em casos excepcionais; E.
Confissão de Fé – que seja elaborada até dois mil e três, uma confissão de fé
adaptada às realidades e necessidades da Igreja Presbiteriana Independente
do Brasil; F. Ceia para crianças no que diz respeito à comunhão para crianças
a fim de as mesmas possam ter acesso à Santa Ceia; G. Definição quanto aos
conceitos de disponibilidade e licenças de ministros; H. Alteração no que diz
respeito á participação dos leigos nos Concílios a nível local, regional e
nacional, através de suas coordenadorias, com direito à palavra e voto; I.
Alteração no que se refere à composição da Comissão Executiva, que passará
a ser constituída da Diretoria do Supremo Concílio e um representante de cada
Sínodo. Quanto à letra B., resolve deixar a proposta sobre a mesa, alterandose a redação para o seguinte texto: realização de um plebiscito, regulamentado
pelo Supremo Concílio, nas igrejas locais para se pronunciarem a favor ou não
da ordenação feminina para o presbiterato regente e docente, para servir de
subsídio para um futuro estudo da matéria. Que antes do presbiterato se faça
ampla divulgação de material bíblico-teológico, apresentando todas as linhas
de pensamento existentes na igreja. Resolve-se prorrogar o horário regimental
para às dezenove horas. Registra-se voto contrário do Reverendo Doutor
Rubens Cintra Damião quanto aos item A, B, C e D já votados. Às dezenove
horas suspende-se a reunião para o jantar, com oração pelo Reverendo Josias
Martins de Almeida. Às vinte horas e quarenta e cinco minutos o senhor
Presidente chama à ordem o Concílio. Resolve-se que o horário de
funcionamento da sessão se estenderá até às vinte e duas horas trinta minutos
de hoje. Tendo em vista que as cargas eletivas dos oficiais da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil é de três anos, resolve-se incluir na pauta
da próxima reunião extraordinária deste Concílio a ser convocada para reforma
da Constituição, norma no sentido de que o mandato da diretoria do Supremo
Concílio seja, também, de três anos. Às vinte e duas horas e vinte e nove

minutos, encerra-se a reunião com uma oração pelo Presbítero Hélio Teixeira
Callado e benção impetrada pelo senhor Presidente. Eu, Presbítero Francisco
de Almeida, Primeiro Secretário, Lavrei e assino a presente ata. São Paulo, 04
de novembro de 1989. E, eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Quarta Sessão
Aos quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e nove, às oito horas e
trinta minutos no Centro Mariápolis Araceli, Vila Bandeirantes, Km quarenta e
sete, em Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, inicia-se a reunião
com o Presidente do Reverendo Assir Pereira e com o Secretário Presbítero
Francisco de Almeida. Após a devocional, o senhor Presidente chama o
Concílio à ordem, procedendo-se à verificação do quorum. Estão presentes os
SÍNODOS SETENTRIONAIS – PRESBITÉRIO AMAZONAS: Presbítero
Roberto Guerreiro, Reverendo William Freire, Reverendo Rubens Maia de
Paula, Presbítero Humberto Sarmento da Costa. PRESBITÉRIO NORDESTE:
Reverendo Uverland Barros da Silva, Presbítero Carlos Morais e Silva,
Presbítero João Batista Cavalcanti Neto, Reverendo Sandoval Antunes de
Souza. PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo Almir André Coutrin Everton,
Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues. PRESBITÉRIO PERNAMBUCOBAHIA: Presbítero Apolônio Elias Dório, Reverendo Edival Ferreira Brandão,
Reverendo Jorge Antonio Rodrigues Barbosa, Presbítero Valdson Vieira de
Andrade. SÍNODO OCIDENTAL - PRESBITÉRIO ARARAQUARENSE:
Reverendo José Carlos Vaz de Lima, Reverendo Nilor Vieira de Souza,
Presbítero

Aparecido

Caldeira,

Presbítero

Samuel

Pereira

de

Paula.

PRESBITÉRIO CAMPINAS: Reverendo Cylas Rissardi, Presbítero Vitor
Toloka, Reverendo Isaías de Souza Carvalho. PRESBITÉRIO OESTE:
Presbítero Onofre José Vieira, Presbítero Esmeraldo Figueira Filho, Reverendo
Rogério Lourenço Ferreira. SÍNODO OESTE PAULISTA – PRESBITÉRIO
ASSIS: Presbítero Dauto Camargo, Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião,
Reverendo Jessé de Andrade, Presbítero Walter Signorini. PRESBITÉRIO
OURINHOS: Reverendo Rogério César, Presbítero Osias de Arruda Mota,
Presbítero José Luís Ferraz de Andrade, Reverendo Silas de Oliveira.
PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA: Reverendo Valdemar de Souza,
Reverendo Antonio Carlos Nasser, Presbítero Kioshei Komono. PRESBITÉRIO

CENTRO OESTE PAULISTA: Reverendo Lupércio Alves Pereira, Reverendo
Valdecir

Fornel.

SÍNODO

SUL

DE

SÃO

PAULO

–

PRESBITÉRIO

SOROCABA: Reverendo Isaías Vargas Riveira, Presbítero Accácio Cagnoni,
Reverendo

Lourival

Correia

de

Freitas,

Presbítero

Teixeira

Callado.

PRESBITÉRIO BOTUCATU: Presbítero Alfredo Marques do Valle, Reverendo
Ângelo Bereta Filho, Reverendo Antonio Carlos de Souza. PRESBITÉRIO SUL
DE SAÕ PAULO: Presbítero Darcy Antonio Vieira, Reverendo Evâneo de
Oliveira Prado, Presbítero Joel Ribeiro de Barros, Reverendo Misael Ricardo de
Freitas.

PRESBITÉRIO

VOTORANTIN:

Reverendo

Jonas

Gonçalves,

Presbítero Osvaldo Pelegrini Fantasia, Reverendo Sérgio Francisco dos Santos
Oliveira. SÍNODO MERIDIONAL – PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendo
Décio João Machado, Presbítero João Paulino Mafra, Reverendo Salatiel Dias.
PRESBITÉRIO LONDRINA: Presbítero Carlos Jeremias Klein, Reverendo
Paulo

Roberto

de

Farias,

Reverendo

Éber

Ferreira

Silveira

Lima.

PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ: Reverendo Noidy Barbosa de Souza,
Presbítero Claudino Morselli, Reverendo Evandro Luís Luchini, Presbítero Alcy
Thomé Silva. SÍNODO BORDA DO CAMPO – PRESBITÉRIO IPIRANGA:
Reverendo Evaldo Duque estrada, Reverendo João Correio Lima, Presbítero
João Américo dos Santos, Presbítero Altieri de Souza Lima. PRESBITÉRIO
CAMINHO DO MAR: Reverendo Edilson Nogueira Castelo Branco, Reverendo
Getúlio de Andrade, Presbítero Jaime Pereira do Lago. PRESBITÉRIO LESTE:
Reverendo Paulo Martins de Almeida, Reverendo Tiago Escobar de Azevedo,
Presbítero Rolando Vidal. SÍNODO RIO-SÃO PAULO – PRESBITÉRIO VALE
DO PARAÍBA: Reverendo Obed Júlio de Carvalho, Presbítero José Vicente
Junqueira. PRESBITÉRIO RIO DE JANEIRO: Reverendo Mitchell Rosemberg
Galdino, Reverendo Silvânio Silas Ribeiro Cabral, Presbítero Abraão Moreira
da Oliveira, Presbítero José Gregório de Sena Filho. PRESBITÉRIO LESTE
PAULISTANO: Reverendo Ezequias Alves Evangelista, Reverendo Roberto
Viani, Presbítero Anibal Martins, Presbítero Reinaldo Corredor. SÍNODO
PARANÁ – MATO GROSSO DO SUL – PRESBITÉRIO MARINGÁ:
Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, Reverendo Naamã Mendes.
PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ: Reverendo Cláudio Oliver dos Santos,
Presbítero Nilton Alves de Souza, Presbítero Walterlan Rodrigues, Reverendo

Gerson Mendonça Annunciação. PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ:
Reverendo Ezequias Pires de Camargo, Presbítero Juraci Morais Cabral,
Presbítero Abel Santos Emerich, Reverendo Jorge Vieira. PRESBITÉRIO
MATO GROSSO DO SUL: Reverendo Aury Vieira Reinaldet, Reverendo
Duanir Martins Ferreira, Presbítero Wilson Freire. SÍNODO SÃO PAULO –
PRESBITÉRIO OSASCO: Reverendo Dimas Barbosa Lima, Reverendo Sinésio
Pereira Lima Filho, Presbítero Sebastião Sabino de Lima. PRESBITÉRIO SÃO
PAULO: Presbítero Vicente Martins de Mello, Presbítero Naur do Valle Martins,
Reverendo Rubens Cintra Damião, Reverendo Abival Pires da Silveira,
Reverendo Odilon de Carvalho. PRESBITÉRIO PAULISTANO: Reverendo
Raimundo dos Santos Góes, Reverendo Gilberto dos Santos Rodrigues,
Presbítero Altemiro Gomes de Brito, Presbítero Moacir Nunes da Silva.
SÍNODO DAS MINAS GERAIS – PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo
Itamar Pereira Caixeta, Presbítero Hugo Felixe Costa, Reverendo Isaías
Barbosa Caixeta. PRESBITÉRIO SÃO PAULO – MINAS: Reverendo Silas
Paulo de Souza Costa, Reverendo Davi Rose de Carvalho, Presbítero Edson
Moraes. PRESBITÉRIO SUDOESTE DE MINAS: Reverendo Weber Orlando
Braidotti, Reverendo Adilson Antonio Ribeiro, Presbítero Mozart Ribeiro de
Oliveira e Presbítero Paulo César Manssane Rosa. SÍNODO BRASIL
CENTRAL – PRESBITÉRIO BRASIL CENTRAL: Reverendo Jailson Araújo
Pires. PRESBITÉRIO DISTRITO FEDERAL: Presbítero Francisco dos Santos,
Reverendo Sílvio de Araújo Lobo, Reverendo Silas Silveira. PRESBITÉRIO
MATO GROSSO - RONDÔNIA: Presbítero Eliel Felipe, Reverendo Rubens
Francisco Lacerda, Reverendo William Richard Caraher. SÍNODO ORIENTAL
– PRESBITÉRIO BANDEIRANTES: Reverendo Avelino Gomes Ribeiro,
Reverendo Milton dos Santos. PRESBITÉRIO CANTAREIRA: Reverendo Assir
Pereira, Presbítero Dirceu de Castro, Reverendo Leontino Farias dos Santos,
Presbítero

Silvestre

Carlos

Cassulino.

PRESBITÉRIO

FREGUESIA:

Reverendo Carlos José de Vasconcelos, Presbítero Gerson Felipe Júnior,
Reverendo Hermínio Munhoz, Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho.
COMISSÃO EXECUTIVA: Reverendo Assir Pereira, Reverendo Abival Pires da
Silveira, Presbítero Francisco de Almeida, Presbítero Irani de Souza Castro,
Presbítero Walter Signorini, Reverendo Pedro Sanches Vierma, Reverendo

Edival Ferreira Brandão, Reverendo Flávio Antonio Santana, Floivaldo de
Araújo Rodrigues. CONVIDADOS DAS FORÇAS LEIGAS: Adair Sérgio
Eduardo Camargo, Aldina Clarete Damico, Aristóteles de Castro, Elenira
Jerônimo L. Souza, Glauber Piva Gonçalves, Jaci Valle Pereira Nogueira, João
Fernandes, Julieta Alves da Costa Evangelista, Leila Ferreira Carvalho,
Marcelo Ribeiro da Silva, Márcio Borges Ribeiro, Míriam Monteiro Púccio,
Neide Oliveira Machado, Olgalina de Souza Freitas, Paulo César Baria de
Castilho, Rachel Hein Ribeiro, Reinaldo Gasparin, Robson Patrício Oliveira,
Rosana de Andrade, Sérgio Roberto Coutrin Guara, Silmara do Nascimento,
Umbelina Bologna, Videth Borges dos Santos e Santos. CONVIDADA
ESPECIAL: Beatriz Nogueira do Valle. PRELETORES: Arlete Madureira,
Edimar Ferraz de Oliveira, Júlio Paulo Tavares Zabatiero, Lysias Oliveira dos
Santos, Silas Barbosa Dias, Valdomiro Pires de Oliveira. PRESIDENTES:
Ademar Rogato, Áureo Rodrigues de Oliveira, Carlos Barbosa, Edson Avelino
da Silva, Eduardo Galasso Faria, Evandro Luís Luchini, Fernando José
Batalha, Glysério Elias de Lelis, Jairo Honório Correia, José Xavier de Freitas,
Josias Martins de Almeida, Luís Carlos Lemes de Moraes, Marcelo Pereira,
Mário Sérgio de Góes, Onésimo Eugênio Barbosa, Osni Dias de Andrade,
Pedro Augusto Ferrari, Rubens Diender Oliveira Lima, Carlos Roberto Mettittier.
SECRETÁRIOS DE ÁREA: Altamiro Carlos Menezes, Carlos Fernandes
Franco, Doraci Natalino de Souza, Hírcio de Oliveira Guimarães, João Daniel
Migliorini, Leonildo Silveira Campos, Mathias Quintela de Souza, Tiago Escobar
de Azevedo. COORDENADORES NACIONAIS: Isva Ruth dos Santos Xavier,
Nilce Galvão Bereta. SEMINÁRIOS: Carlos Eduardo Brandão Cavalcanti, Elias
de Andrade Pinto, Gerson Correia de Lacerda, Jango Magno Fernandes
Miranda, Sérgio Francisco dos Santos, Uriel Silveira. O Concílio passa a
funcionar com oitenta e cinco ministros, cinqüenta e oito presbíteros e setenta
e quatro outros participantes, num total de duzentos e dezessete membros.
Havendo quorum, o senhor Presidente abre espaço para a apresentação de
justificativa de ausência à sessão anterior, fazendo uso da palavra os irmãos:
Presbítero João Daniel Migliorini, Presbítero Rolando Vidal, Reverendo Milton
dos Santos e Reverendo Oswaldo B. Moraes, sendo aceitas pelo plenário. Dá
relatório parcial o Reverendo Weber Orlando Braidotti, relator da Comissão de

Diplomacia, mencionando a presença, como membros visitantes, dos irmãos,
Reverendo

Lutero

Alberto

Gaspar

da

segunda

Igreja

Presbiteriana

Independente de Jacareí – São Paulo e a Senhora Maricy Migliorini, da
Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Aprova-se a ata de
sessão de instalação, com as observações comunicadas à mesa. Recebe-se
documento da Secretaria de Educação Cristã, que é lido em plenário,
solicitando autorização para que a mesma se torne membro da CELADEC –
Comissão Evangélica Latino Americana de Educação Cristã, que é
encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas. Usa da palavra Dona Rachel
Hein Ribeiro, discorrendo sobre a história e a postura da Revista Alvorada, a
título de informação ao plenário. A seguir, resolve-se, por unanimidade, que a
Revista Alvorada passe a subordinar-se à Secretaria de Forças Leigas, como
seu órgão oficial. Com a palavra o Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães,
relator da Comissão de Sistematização, na apresentação de seu relatório.
Resolve-se ratificar decisão da Comissão Executiva instituindo o último
domingo de maio como o dia Nacional das Forças Leigas. Resolve-se
encaminhar à comissão de Elaboração do Plano Básico de Diretrizes da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, a qual nesta ata passaremos a designar
Comissão PBD, os seguintes assuntos, que serão identificados pelo Código de
assunto constante do relatório da Comissão de Sistematização, como segue:
4-B) Criar um grupo de assessoramento para forças leigas, com alocação, de
recurso pela Tesouraria da Igreja, visando sua implantação e funcionamento; 4C) Formar um grupo de trabalho composto de representantes da Fundação
Eduardo Carlos Pereira e das Secretarias de Missões, de Evangelização, de
Educação Cristã e das Forças Leigas, com a responsabilidade de : a) traçar um
perfil de obreiros para os diferentes ministérios da Igreja; b) avaliar em
profundidade o trabalho que vem sendo feito tanto na área de educação
básica, quanto no treinamento específico para os

diferentes ministérios

exercidos na Igreja; c) propor as mudanças que forem necessárias, tanto a
nível de educação cristã e teológica, quanto a nível de formação de obreiros; 4D) Reformular a estrutura da Secretaria de Missões através da formação de
uma Assembléia constituída de Secretários Presbiteriais de Missões, elegendose dentre eles a Diretoria que será o Órgão Executivo da Assembléia e de

relações com o Supremo Concílio. Além de outras funções que serão definidas
no Estatuto, que deverá ser reformado, os Secretários Presbiteriais de Missões
serão superintendentes das Secretarias em suas regiões, e o planejamento da
expansão missionária deverá levar em conta a participação dos Presbitérios na
Evangelização das suas áreas

geográficas; 4-E) Estabelecer os seguintes

critérios para o envio e recebimento de missionários a nível internacional: 1º)
que o recrutamento preparo, envio e sustento de nossos missionários no
exterior, sejam feitos pela Secretaria de Missões; 2º) que o recebimento e
preparo adicional de missionários do exterior, bem como o gerenciamento do
seus trabalho nos campos brasileiros sejam feitos pela Secretaria de Missões;
3º) que os contatos preliminares a nível de internacional sejam feitos pela
Secretaria de Relações Internacionais. 6 – Educação Teológica: A) determinar
que os Seminários submetam seus alunos a estágios supervisionados e
padronizados para as três instituições teológicas; B) determinar que os
Seminários organizem cursos alternativos de teologia, para atendimento de
necessidades específicas na formação de obreiros; C) determinar: C-1) que o
currículo de nossos seminários enfatize os problemas brasileiro, incluindo aulas
práticas que envolvam a vida da Igreja; C-2) que os seminaristas façam
obrigatoriamente dois anos de treinamento prático nas igrejas locais, durante o
curso; C-3) que os Seminários ministrem cursos intensivos para líderes (curso
de férias); C-4) que os seminários implantem cursos seculares de 1º e 2º graus,
visando, entre outros objetivos, a independência financeira. 9 – Reflexão
Teológica: 9-a) Nomeação de uma Comissão Teológica para à luz de ensino
neo-testamentário, redefinir o conceito e extensão de ministério no contexto da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. 9-b) designação de um grupo de
trabalho para elaborar uma pastoral da contribuição, ainda este ano, no sentido
de que a Igreja reconheça bíblica e teologicamente a necessidade de
ultrapassar com suas dádivas, o limite do dízimo, com vistas a angariar os
recursos materiais e humanos necessários ao cumprimento de sua missão. 11
– Imprensa e Comunicação: que a Secretaria de Imprensa e Comunicação
promova a reestruturação do órgão oficial da Igreja, observando as seguintes
áreas prioritárias: função básica: informações oficiais de notícias do âmbito da
Igreja, artigos oficiais pertinentes ao espírito da reforma; informatizar a

composição do jornal, adequar a linguagem ao público – alvo: linguagem
popular, artigos curtos e de fácil assimilação, estabelecer uma política de
preços de assinaturas compatível com o custo do jornal; publicar suplementos
e interesses para o público leitor do jornal; direcionar o público-alvo a médio
prazo para os segmentos mais jovens da Igreja, sem detrimento dos demais;
incentivar para que as várias faixas etárias façam parte do corpo editorial do
jornal. 12 – Informática: determinar: a) que a Secretaria de Informática crie uma
banco de informações para a igreja; b) aprovar a primeira etapa do plano de
informatização

e

integração

administrativa

da

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil, conforme mapa. 13 – Educação Cristã: à Secretaria
de Educação Cristã: a) que se publique, a partir do próximo ano, material
alternativo para o trabalho de nossas igrejas, e que se aproveite materiais de
outras denominações reformadas; b) que se evitem unidades longas com
assuntos conflitantes; c) que omita o nome do autor das lições, tendo em vista
evitar uma leitura preconceituosa; d) que sejam dados os passos necessários
para a profissionalização da SEC; e) que seja produzido material para
treinamento de professores em vídeo; f) que seja publicada com antecedência
um currículo da revista. Às dez horas e trinta e um minutos a sessão é
suspensa para o café. Às onze horas e quarenta minutos são reabertos os
trabalhos. Resolve-se que a Comissão Executiva juntamente com a Comissão
PBD, promova uma triagem dos assuntos urgentes encaminhando os
respectivos documentos a essa Comissão para as devidas providências.
Resolve-se encerrar o recebimento de propostas nesta reunião, devido a
exigüidade do tempo disponível. Às doze hortas e trinta minutos são suspensos
os trabalhos para o almoço. Às quatorze horas e cinco minutos são reabertos
os trabalhos. Registra-se a presença do Reverendo Josué Xavier, professor do
Seminário de São Paulo como membro visitante. Quanto à proposta que estava
sobre a mesa desde a sessão anterior, versando sobre a convocação de um
plebiscito para o assunto: ordenação feminina, resolve-se realizar-lo, por
setenta votos contra sessenta e três. Retiram-se os Reverendos Cylas Rissardi
e Alceu Roberto Braga, devidamente autorizados. Com a palavra o Reverendo
Éber Ferreira Silveira Lima, pela Comissão de Sistematização, conduzindo o
assunto. Resolve-se remeter à próxima reunião do Supremo Concílio o item 5:

Ordenação Litúrgicas, recomendando-se alteração das Ordenações Litúrgicas
e Manual de Ofícios Religiosos no que diz respeito; a) as formas de batismo; b)
à dispensa de novo batismo por ocasião da Profissão de Fé de pessoas já
batizadas em qualquer igreja considerada historicamente cristã . Às quinze
horas e quarenta minutos assume a presidência o Reverendo Abival Pires da
Silveira, retirando-se momentaneamente o Reverendo Assir Pereira. Quanto ao
item 7, Relações Inter-eclesiásticas, o supremo Concílio resolve, por
unanimidade nomear uma comissão para estabelecimento de diálogo com os
demais grupos presbiterianos e reformados do Brasil, para trabalhos de
cooperação com vistas a futura união. O Concílio registra em ata a
manifestação altamente significativa desta resolução. Retiram-se, devidamente
autorizados pelo Concílio, Dona Rachel Hein Ribeiro e o Presbítero Aristóteles
Ribeiro de Castro. Às dezesseis horas e dez minutos o Concílio recolhe-se a
um momento de oração silenciosa, orando em seguida o senhor Presidente,
suspendendo-se a sessão, a seguir para o café. Às dezesseis horas e quarenta
e três minutos o Reverendo Abival Pires da Silveira, no exercício da
presidência, chama o Concílio à ordem. Resolve-se incluir na pauta da próxima
reunião do Supremo Concílio, em mil novecentos e noventa e um, para exame
e deliberação, o item 7-B, do seguinte teor: Filiação ao Concílio Mundial de
Igrejas. Às dezesseis horas e cinqüenta minutos, reassume a presidência o
Reverendo Assir Pereira. Resolve-se determinar que fique sobre a mesa o item
8 – Orçamento, cujo texto será transcrito neta ata por ocasião da respectiva
deliberação. Resolve-se aprovar o item 10 – Recomendações, como segue: a)
que a Igreja, em todos os seus níveis e segmentos, envide todos os esforços,
utilizando-se dos meios de comunicação (Estandarte, Revistas da Escola
Dominical, Literaturas publicada pela Igreja), Educação Cristã, Secretarias,
Congressos, no sentido de fortalecer a vida eclesial, a fim de conscientizar da
importância da Disciplina Eclesiástica como fator imprescindível para a vida da
Igreja; b) que a própria Comissão Executiva do Supremo Concílio esteja muito
atenta ao cumprimento da normas constitucionais e legais da Igreja, exortando
os concílios inferiores omissos na observância das mesmas leis; c) que se
levante uma coleta pelas igrejas locais, no Dia Nacional das Forças Leigas a
ser encaminhada, em partes iguais, às Secretarias Presbiteriais e Secretaria

das Forças Leigas; d) que os Presbitérios e Igrejas dêem não só apoio moral,
mas também espiritual e financeiro a seus Candidatos ao Ministérios; e) que os
Presbitérios Nomeiem secretários presbiterial de diaconia, ficando a atual
Secretaria de Diaconia responsável pelo estabelecimento das relações entre
ela própria e os referidos Presbitérios. Com a palavra o Reverendo Doutor
Silas Silveira, relator da Comissão de Papéis e Consultas, que encaminha
parecer da mesma sobre o documento número um da Comissão Executiva,
referente a atos de desobediência à Constituição por parte de Concílios
jurisdicionados. Prorroga-se o tempo regimental até à votação da matéria sobre
a mesa. Resolve-se aprovar, na íntegra, o parecer da Comissão de Papéis e
Consultas, vazado nos seguintes termos: “1. Que a Comissão Executiva faça
um levantamento de todos os casos de desobediência à Constituição; 2. que à
vista das dificuldades iniciais de interpretação da nova Constituição, o Supremo
Concílios dê um tratamento pastoral ao assunto: 2.1- Convalidando os atos
praticados pelos Concílios; 2.2 – Exortando os Concílios transgressores, 2.3.
Aplicando a norma da lei rigorosamente a todos os Concílios que de ora em
diante pratiquem ou reincidam em atos de desobediência; 2.1 – que qualquer
preceito constitucional que porventura tinha contribuído para gerar dubiedade
de interpretação seja remetido à reconsideração do Supremo Concílio
extraordinário. “O Reverendo Osni de Andrade assume a representação do
Presbitério Oeste do Paraná, em substituição ao Reverendo Ezequias Pires de
Camargo. Retira-se, com autorização do plenário, o Reverendo Jorge Vieira.
Às dezoito horas e quarenta e cinco minutos suspende-se a reunião para o
jantar com uma oração pelo Reverendo Raimundo Santos Góes. Às vinte horas
o senhor presidente chama à ordem o Concílio. Aprovam-se as atas da Sessão
de Abertura, da Segunda, Terceira, primeira sessões com as alterações
determinadas pela Assembléia. Com a palavra o Reverendo Silas Silveira,
relator da Comissão de Papéis e Consultas, encaminhando a matéria. Quanto
ao documento número dois da Comissão Executiva, referente à extinção da
Associação Evangélica Literária Pendão Real, resolve-se: a) que seja extinta a
Associação Evangélica e Literária Pendão Real e que se reconheça o esforço
da atual administração, tomando-se também, providências para maior
adequação aos moldes do padrão técnico de uma empresa desta natureza.

Quanto ao documento número quatro referente à reestruturação da Comissão
Executiva, resolve-se remeter o assunto à consideração do Supremo Concílio
extraordinário que se reunirá para tratar da reforma da Constituição. Quanto ao
documento número cinco, referente a atos praticados em congressos de
ministros, com a distribuição da Santa ceia a crianças, resolve-se; a) que o
Presbitério Central de Paulista solicite providências aos Presbitérios aos quais
os ministros que descumpriram o texto constitucional estão arrolados, de
acordo com o dispositivo do artigo cento e sete da Constituição da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil; b) que o Supremo Concílio renove sua
recomendação da observância da Constituição aos Presbitérios, no que se
refere à distribuição da Santa Ceia a criança. Registram votos contrários, os
Reverendos José Carlos Vaz de Lima, Éber Ferreira Silveira Lima, Antonio de
Godoy Sobrinho, Tiago Escobar de Azevedo, Jonas Gonçalves e Carlos
Roberto Mettitier. Quanto ao documento número seis em que a Secretaria de
Educação Cristã pede autorização para filiar-se à CELADEC – Comissão
Evangélica Latino Americana de Educação Cristã, resolve-se encaminhar o
documento à próxima reunião ordinária deste Concílio, visto tratar-se de
assunto não contemplado na presente convocação. Em pauta o documento
número três da Comissão Executiva solicitando a revisão da decisão anterior
referente à destinação de 25% (vinte e cinco por cento) de sua arrecadação à
Secretaria de Missões e fixação dos vencimentos dos jubilados e viúvas de
ministros. Prorroga-se o horário regimental para as vinte e quatro horas.
Resolve-se: Nomear comissão de assessoramento Financeiro ainda nesta
reunião para: 1) ordenar prioridades do orçamento; 2) desindexar o orçamento;
3) verificar possíveis motivos pelos quais as igrejas não tenham enviado as
verbas; 4) estudar políticas que motivem as igrejas a enviarem as verbas.
Nomeia-se a seguinte comissão, a qual deverá apresentar seu relatório no dia
de amanhã: Reverendos Naamã Mendes, Weber Orlando Braidotti, José Carlos
Vaz de Lima, Isaías Barbosa Caixeta e Presbíteros Célio Marques Luciano
Gomes, João Daniel Migliorini, Paulo César Baria de Castilho e João Américo
dos Santos. Resolve-se fixar para amanhã os seguintes horários, café às sete
horas e abertura dos trabalhos as sete e trinta minutos. Recebe-se telegrama
do Conselho Latino Americano de Igrejas, saudando este Concílio, assinado

pelo Reverendo Sérgio Marcus Pinto Lopes. Registra-se comunicado do
Reverendo Abival Pires da Silveira e do Presbítero Naur do Valle Martins
informando não lhes ser possível participarem dos trabalhos conciliares no dia
de amanhã. Nada mais a constar, encerra-se os trabalhos da presente sessão
aos dois minutos do dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e nove,
com uma oração pela irmã Nilce Galvão Bereta, coordenadora Nacional de
crianças e benção impetrada pelo Reverendo Abival Pires da Silveira. Eu,
Presbítero Francisco de Almeida, lavrei e assino a presente ata. São Paulo, 05
de novembro de 1989. E, eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Quinta Sessão

Aos cinco dias de novembro de mil novecentos e oitenta e nove, às oito horas e
cinco minutos no Centro Mariápolis Araceli, Km 47, quarenta e sete, da Vila
Bandeirantes, em Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo, realizou-se a
reunião sob Presidente do Reverendo Assir Pereira e com o Secretário
Presbítero Francisco de Almeida. O senhor Presidente chama à ordem o
Concílio e determina que se proceda à verificação do quorum. Constata-se a
presença dos seguintes delegados oficiais: SÍNODO SETENTRIONAL –
PRESBITÉRIO AMAZONAS: Presbítero Roberto Guerreiro, Reverendo William
Freire, Reverendo Rubens Maia de Paula, Presbítero Humberto Sarmento da
Costa. PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendo Uverland Barros da Silva,
Presbítero Carlos Morais e Silva, Presbítero João Batista Cavalcanti Neto,
Reverendo Sandoval Antunes de Souza. PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo
Almir André Coutrin Everton, Reverendo Floivaldo Araújo Rodrigues.
PRESBITÉRIO PERNAMBUCO-BAHIA: Reverendo Edival Ferreira Brandão,
Reverendo Jorge Antonio Rodrigues Barbosa, Presbítero Valdson Vieira de
Andrade. SÍNODO OCIDENTAL - PRESBITÉRIO ARARAQUARENSE:
Reverendo Nilor Vieira de Souza, Presbítero Aparecido Caldeira, Presbítero
Samuel Pereira de Paula. PRESBITÉRIO CAMPINAS: Presbítero Vitor Toloka,
Reverendo Isaías de Souza Carvalho. PRESBITÉRIO OESTE: Presbítero
Onofre José Vieira, Presbítero Esmeraldo Figueira Filho, Reverendo Rogério
Lourenço Ferreira. SÍNODO OESTE PAULISTA – PRESBITÉRIO ASSIS:
Presbítero Dauto Camargo, Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião,
Reverendo Jessé de Andrade. PRESBITÉRIO OURINHOS: Reverendo
Rogério César, Presbítero Osias de Arruda Mota, Presbítero José Luís Ferraz
de Andrade, Reverendo Silas de Oliveira.

PRESBITÉRIO CENTRAL

PAULISTA: Presbítero Valdelino Peroto. PRESBITÉRIO CENTRO OESTE
PAULISTA: Reverendo Lupércio Alves Pereira, Reverendo Valdecir Fornel.

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO – PRESBITÉRIO SOROCABA: Reverendo
Isaías Vargas Riveira, Presbítero Accácio Cagnoni, Reverendo Lourival Correia
de

Freitas,

Presbítero

Teixeira

Callado.

PRESBITÉRIO

BOTUCATU:

Presbítero Alfredo Marques do Valle, Reverendo Ângelo Bereta Filho,
Reverendo Antonio Carlos de Souza. PRESBITÉRIO SUL DE SAÕ PAULO:
Presbítero Darcy Antonio Vieira, Presbítero Joel Ribeiro de Barros, Reverendo
Misael Ricardo de Freitas. PRESBITÉRIO VOTORANTIN: Presbítero Osvaldo
Pelegrini Fantasia, Reverendo Sérgio Francisco dos Santos Oliveira. SÍNODO
MERIDIONAL – PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendo Décio João
Machado, Presbítero João Paulino Mafra. PRESBITÉRIO LONDRINA:
Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima. PRESBITÉRIO SUL DO PARANÁ:
Reverendo Noidy Barbosa de Souza, Presbítero Claudino Morselli, Reverendo
Evandro Luís Luchini, Presbítero Alcy Thomé Silva. SÍNODO BORDA DO
CAMPO – PRESBITÉRIO IPIRANGA: Reverendo Evaldo Duque estrada,
Presbítero Altieri de Souza Lima. PRESBITÉRIO LESTE: Reverendo Tiago
Escobar de Azevedo, Presbítero Moisés José de Lima. SÍNODO RIO - SÃO
PAULO – PRESBITÉRIO VALE DO PARAÍBA: Reverendo Obed Júlio de
Carvalho, Presbítero José Vicente Junqueira.

PRESBITÉRIO RIO DE

JANEIRO: Reverendo Silvânio Silas Ribeiro Cabral, Presbítero Abraão Moreira
da Oliveira, Presbítero José Gregório de Sena Filho. PRESBITÉRIO LESTE
PAULISTANO: Reverendo Roberto Viani, Presbítero Anibal Martins, Presbítero
Reinaldo Corredor. SÍNODO PARANÁ – MATO GROSSO DO SUL –
PRESBITÉRIO

MARINGÁ:

Reverendo

Antônio

de

Godoy

Sobrinho.

PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ: Reverendo Cláudio Oliver dos Santos,
Presbítero Nilton Alves de Souza, Presbítero Walterlan Rodrigues, Reverendo
Gerson Mendonça Annunciação. PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ:
Presbítero Juraci Morais Cabral, Presbítero Abel Santos Emerich, Reverendo
Jorge Vieira. SÍNODO SÃO PAULO – PRESBITÉRIO OSASCO: Reverendo
Sinésio

Pereira

PRESBITÉRIO

Lima
SÃO

Filho,
PAULO:

Presbítero
Presbítero

Sebastião
Vicente

Sabino

de

Lima.

Martins

de

Mello.

PRESBITÉRIO PAULISTANO: Reverendo Raimundo dos Santos Góes,
Reverendo Gilberto dos Santos Rodrigues, Presbítero Moacir Nunes da Silva.
SÍNODO DAS MINAS GERAIS – PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo

Itamar Pereira Caixeta, Presbítero Hugo Felixe Costa, Reverendo Isaías
Barbosa Caixeta. PRESBITÉRIO SÃO PAULO – MINAS: Reverendo Silas
Paulo de Souza Costa, Reverendo Davi Rose de Carvalho, Presbítero
Francisco Dias Lange, Presbítero Edison Moraes. PRESBITÉRIO SUDOESTE
DE MINAS: Reverendo Weber Orlando Braidotti, Reverendo Adilson Antonio
Ribeiro, Presbítero Paulo César Manssane Rosa. SÍNODO BRASIL CENTRAL
– PRESBITÉRIO BRASIL CENTRAL: Reverendo Jailson Araújo Pires.
PRESBITÉRIO DISTRITO FEDERAL: Presbítero Francisco dos Santos,
Reverendo Sílvio de Araújo Lobo. PRESBITÉRIO MATO GROSSO RONDÔNIA: Presbítero Eliel Felipe, Reverendo Rubens Francisco Lacerda,
Reverendo William Richard Caraher. SÍNODO ORIENTAL – PRESBITÉRIO
BANDEIRANTES: Reverendo Milton dos Santos, Reverendo Carlos Roberto
Nímia. PRESBITÉRIO CANTAREIRA: Reverendo Assir Pereira, Reverendo
Leontino

Farias

dos

Santos,

Presbítero

Silvestre

Carlos

Cassulino.

PRESBITÉRIO FREGUESIA: Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho.
COMISSÃO EXECUTIVA: Reverendo Assir Pereira, Reverendo Abival Pires da
Silveira, Presbítero Francisco de Almeida, Presbítero Irani de Souza Castro,
Presbítero Walter Signorini, Reverendo Pedro Sanches Vierma, Reverendo
Edival Ferreira Brandão, Reverendo Flávio Antonio Santana, Floivaldo de
Araújo Rodrigues. CONVIDADOS DAS FORÇAS LEIGAS: Adair Sérgio
Eduardo Camargo, Aldina Clarete Damico, Julieta Alves da Costa Evangelista,
Neide Oliveira Machado, Olgalina de Souza Freitas, Rosana de Andrade,
Silmara do Nascimento, Umbelina Bologna, Videth Borges dos Santos e
Santos. CONVIDADA ESPECIAL: Beatriz Nogueira do Valle. PRESIDENTES:
Reverendo Ademar Rogato, Reverendo Fernando José Batalha, Reverendo
Marcelo Pereira. SECRETÁRIOS DE ÁREA: Hírcio de Oliveira Guimarães.
COORDENADORES NACIONAIS: Isva Ruth dos Santos Xavier, Nilce Galvão
Bereta. O Concílio passa a funcionar quarenta e quatro Ministros, e quarenta e
oito presbíteros e quatorze outros participantes, num total de cento e seis
presentes. O Reverendo Uriel Silveira assume a representação do Presbitério
de Londrina, em substituição ao Reverendo Paulo Roberto de Farias. Há
quorum. Segue-se oração pelo Reverendo Noidy Barbosa de Souza. Aprova-se
a ata da quarta sessão, com as alterações determinadas pela Assembléia.

Ficam designados os dias vinte e oito, vinte e nove e trinta de abril e primeiro
de maio próximos futuros, para reunião do Supremo Concílio, de caráter
extraordinário, bem como os dias dez, onze e doze de agosto para nova
reunião, também extraordinária. Na primeira, o concílio aprovará o anteprojeto
da reforma da Constituição e na segunda promulgará o texto definitivo. Aceitase convite formulado pelo Reverendo Weber Orlando Braidotti para que a
primeira reunião citada se realize em Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
Tomam assento o Presbítero José Vicente Junqueira e o Reverendo José
Xavier de Freitas na representação do Presbitério Vale do Paraíba. Aprova-se
proposta do Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães como segue: Convocar,
como delegados especiais para as reuniões extraordinárias do Supremo
Concílio, que estarão tratando do assunto relativo à reforma da Constituição, os
representantes: Presidentes de Sínodos e Presbitérios, Professores e Alunos
de Seminários, Secretários de Área, Preletores de Seminário Temáticos,
Coordenadorias Nacionais de Adolescentes e Crianças, dez homens, dez
mulheres, dez adolescentes e dez jovens, representantes das respectivas
coordenadorias. Estes delegados especiais terão direito à participação normal,
porém sem direito a voto. Com a palavra o Reverendo Naamã Mendes relator
da Comissão de Assessoramento Financeiro, apresentando seu relatório.
Resolve-se que a partir deste mês os Jubilados recebam NCZ$ 2.790,00 (Dois
Mil, Setecentos e Noventa Cruzados Novos) e as viúvas de ministros NCZ$
2.232,00 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Dois Cruzados Novos); que a partir de
dezembro futuro os benefícios sejam reajustados de acordo com a política
salarial do governo. Registra-se voto contrário do Presbítero Hélio Teixeira
Callado. Resolve-se que as edições do Estandarte continuem mensais, porém
com uma redução de 50% (cinqüenta por cento) no número de páginas
enquanto perdurar a atual situação financeira, de caráter crítico. A pedido,
ausenta-se por motivo justificado, a representação do Presbitério Sul do
Paraná, às dez horas e cinqüenta e cinco minutos. Resolve-se manter a
prioridade para Missões, no atual orçamento, porém dando-se liberdade à
Comissão Executiva para que trabalhe sem determinação de percentuais.
Resolve-se que no próximo orçamento se dê especial atenção às necessidade
da Secretaria de Forças Leigas. Resolve-se que cada delegado oficial seja

responsável junto a seus Presbitérios pelo estímulo e cobrança dos recursos
destinados à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que a Comissão
Executiva faça gestões imediatas junto aos Presbitérios para que as leis
relativas a esta matéria se cumpram; que as Igrejas em atraso façam seus
pagamentos corrigidos pelo BTNF. Voto contrário dos Presbíteros Vitor Toloka
e Esmeraldo Figueira Filho, registrando este último o seu entendimento de que
essa correção deveria ser conseguida por amor. Resolve-se que a Comissão
Executiva nomeia Comissão especializada para preparar um análise da
situação financeira da Igreja visando ao saneamento econômico. Resolve-se
encaminhar à próxima reunião do Supremo Concílio a redefinição das
atribuições da Secretaria de Finanças. Registra-se a presença do Reverendo
José Ariston da Silva, Presidente da AMIPI – Associação dos Ministros
Presbiterianos Independentes, e esposa; registrando-se também, a presença
do Reverendo Doutor Paulo Cintra Damião, esposa e filhos. Segue-se oração
pelo Reverendo William Richard Caraher. Nomeia-se a Comissão PBD como
segue: os integrantes da Secretaria de Planejamento mais os irmãos
Reverendos Antonio Godoy Sobrinho, Abival Pires da Silveira, Antonio Carlos
Nasser, Naamã Mendes, Ângelo Bereta Filho e Mathias Quintela de Souza e
Presbíteros Célio Marques Luciano Gomes , Irany de Souza Castro, Paulo
César Baria de Castilho e a irmão Jaci do Valle Pereira Nogueira. Nomeia-se a
Comissão de Relações intereclesiástica como segue: Reverendos Assir
Pereira, Abival Pires da Silveira e Cláudio Oliver dos Santos. Nomeia-se a
Comissão de Preparo do Plebiscito, designando-se os integrantes da Comissão
Executiva. Com a palavra o Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, relator da
Comissão de Conclusões, que apresenta o relatório: Declaração à Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Ao término da leitura, o referido
documento foi aprovado por unanimidade e aplaudido demoradamente por todo
o plenário, que se colocou de pé, saudando este significativo momento que
vive a Igreja Nacional. Segue-se oração pelo Reverendo Assir Pereira.
Procede-se ao lançamento do cancioneiro “Canteiro”, perante o Concílio,
usando da palavra a irmão Elizabeth Jansen Cintra Damião da Comissão de
Música e Liturgia. Registram-se palavras de agradecimentos, do senhor
Presidente, em nome do Concílio, à referida Comissão. Registra-se que o Hino

número doze do Canteiro, é de autoria de membros da Primeira Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, sendo da Doutora Ilbia Jansen
Cintra Damião e música de sua filha Elizabeth Jansen Cintra Damião. Às onze
horas e quarenta e cinco minutos passa-se ao culto público, com ministração
da Santa Ceia e benção apostólica impetrada pelo senhor Presidente.
Registram-se os agradecimentos especiais deste Concílio: aos Reverendos
Gerson Correia de Lacerda e Ricardo Irwin, que prepararam as liturgias; a todo
os preletores pela valiosa colaboração prestada; à Instituição Mariápolis
Araceli, pela fidalguia e simpatia na recepção; ao Reverendo Weber Orlando
Braidotti, sempre solícito no atendimento a doentes e a várias necessidades; à
Mesa, pela maneira como conduziu os trabalhos; aos funcionários do Escritório
Central e demais pessoas pelo intenso trabalho desenvolvido nos bastidores,
que permitiu a produção de grande quantidade de material escrito e demais
serviços de apoio. Nada mais a constar, encerram-se os trabalhos desta
reunião

extraordinária

do

Supremo

Concílio

da

Igreja

Presbiteriana

Independente do Brasil, às treze horas e vinte minutos, com a leitura e
aprovação da presente ata. Eu, Presbítero Francisco de Almeida, Primeiro
Secretário, Lavrei e assino a presente ata. E, eu, Secretário Executivo da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e
assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver Santos.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Sessão de Instalação
Aos vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa, às vinte e uma horas,
em Mariápolis, Rodovia Raposo Tavares, Km quarenta e sete, Município de
Araceli, em São Paulo, Estado de São Paulo, iniciou-se a reunião sob a
presidência do Reverendo Abival Pires da Silveira, Presidente em exercício e
com o Secretário Presbítero Francisco de Almeida. Estavam Presentes:
SÍNODO PARANÁ - MATO GROSSO: PRESBITÉRIO MARINGÁ: Reverendos
Antonio de Godoy Sobrinho, Naamã Mendes, Saulo Mello e Presbítero Paulo
César Maldonado. PRESBITÉRIO NORTE DO PARANÁ: Reverendos Éber
Ferreira Silveira Lima, Ezequiel Luz e Presbíteros Cláudio Isaac Fernandes
Franco, Oberdan Lucas Durão. PRESBITÉRIO OESTE DO PARANÁ:
Reverendos Osni Dias de Andrade, Valdir Vieira da Costa e Presbítero Juraci
Moraes Cabral. SÍNODO RIO - SÃO PAULO: PRESBITÉRIO LESTE
PAULISTANO: Reverendo Vínicios Nogueira, José Guimarães e Presbíteros
Ismael de Oliveira, Joel Alves dos Santos, PRESBITÉRIO VALE DO
PARAÍBA: Reverendos José Rubens Lima Jardilino, José Xavier de Freitas e
Presbíteros Dineu Mazzali, Joaquim Ribeiro Filho. PRESBITÉRIO RIO DE
JANEIRO: Reverendos Silvânio Silas Ribeiro Cabral, Glysério Elias de Léllis e
Presbíteros Eliezer Lopes Jerônimo, José Gregório de Lima Filho. SÍNODO
BORDA DO CAMPO: PRESBITÉRIO CAMINHO DO MAR: Reverendos
Edilson Nogueira Castelo Branco, Milton Cocarelli e Presbíteros Jaime Pereira
do Lago e Eliacy Pereira Rangel. PRESBITÉRIO IPIRANGA: Reverendo Éber
Cocarelli, Francisco de Moraes e Presbítero João Américo dos Santos.
SÍNODO BRASIL

CENTRAL –

PRESBITÉRIO

DISTRITO

FEDERAL:

Reverendos Francisco José Cruz Morais, Silas Silveira e Presbítero Geneton
Meirelles Bueno. PRESBITÉRIO MATO GROSSO – RONDÔNIA: Reverendos
Rubens Franco Lacerda e Presbítero Eliel Felipe. PRESBITÉRIO BRASIL
CENTRAL: Reverendos Jailson Araújo Pires e Joaquim Ferreira das Dores.
SÍNODO MERIDIONAL: PRESBITÉRIO CATARINENSE: Reverendo Alceu

Roberto Braga e Presbítero José Paulino Mafra. PRESBITÉRIO SUL DO
PARANÁ: Reverendos Márcio Pereira de Souza e Noidy Barbosa de Souza,
Presbíteros Alcy Thomé da Silva e Claudino Morselli. SÍNODO MINAS
GERAIS: PRESBITÉRIO SÃO PAULO – MINAS: Reverendos Ronan Pereira
da Silva, Marcelo Ribeiro da Silva, David Rose Carvalho e Presbítero Edson
Morais. PRESBITÉRIO SUDOESTE DE MINAS: Reverendos Arnaldo Ferreira
do Nascimento e Jaime Jorge. PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendos
Denis de Almeida Pinto, Marcelo Pereira e Presbíteros Cláudio Celso Porto
Diniz e Sérgio Caixeta Gonçalves. SÍNODO OCIDENTAL: PRESBITÉRIO
ARARAQUARENSE: Reverendos José Carlos Vaz de Liam, Raul Hamilton de
Souza e Presbíteros Aparecido Caldeira e Sebastião Rodrigues Assis.
PRESBITÉRIO CAMPINAS: Reverendo Alírio Camilo e Presbíteros Odário
Silveira Campos, Vitor Toloka. PRESBITÉRIO OESTE: Presbíteros Onofre
José

Vieira,

Abimael

Bradbury

Júnior.

SÍNODO

OESTE

PAULISTA:

PRESBITÉRIO ASSIS: Reverendos Jessé Andrade e Paulo de Mello Cintra
Damião e Presbítero Dauto Camargo. PRESBITÉRIO CENTRAL PAULISTA:
Reverendos Antonio Carlos Nasser, Valdemar de Souza e Presbíteros Ilário
Michelini. PRESBITÉRIO DE OURINHOS: Reverendos Rogério César e Silas
de Oliveira. SÍNODO ORIENTAL: PRESBITÉRIO BANDEIRANTE: Reverendo
Saulo Castilho e Presbítero Érvio Matos. PRESBITÉRIO FREGUESIA:
Presbíteros

Gerson

Felipe

Júnior

e

Moacir

Benvindo

de

Carvalho.

PRESBITÉRIO SANTANA: Reverendos Assir Pereira, Leontino Farias dos
Santos e Presbíteros Silvestre Carlos Cassulino e Dirceu de Castro. SÍNODO
DE SÃO PAULO: PRESBITÉRIO DE OSASCO: Reverendos Sinésio Pereira
Lima Filho e Dimas Barbosa Lima e Presbítero Osvaldo Brito Moraes.
PRESBITÉRIO SÃO PAULO: Reverendos Abival Pires da Silveira, Rubens
Cintra Damião, Gerson Correia de Lacerda e Presbíteros Naur do Valle Martins
e Vicente Martins de Mello. PRESBITÉRIO PAULISTANO: Reverendo Nércio
Bernal e Presbíteros Altemiro Gomes de Brito e Irany de Souza Castro.
SÍNODO SETENTRIONAL: PRESBITÉRIO AMAZONAS: Reverendos Milton
Barroso de França e William Freire. PRESBITÉRIO NORDESTE: Reverendos
Sandoval Antunes de Souza e Uverland Barros Silva, Carlos Moraes Souza e
Silva e João Batista Cavalcante Neto. PRESBITÉRIO NORTE: Reverendo

Raimundo

Nonato

Damasceno.

PRESBITÉRIO

PERNAMBUCO-BAHIA:

Reverendos Edival Ferreira Brandão e Onésimo Eugênio Barbosa, Presbíteros
Valdson Vieira de Andrade e Apolônio Elias Dória. SÍNODO SUL DE SÃO
PAULO: PRESBITÉRIO BOTUCATU: Reverendo Paulo Cintra Bueno e
Presbíteros

Alfredo

Marques

do

Valle

e

Isaltino

Honório

Oliveira.

PRESBITÉRIO SOROCABA: Reverendo Lysias Oliveira dos Santos e
Presbítero Hélio Teixeira Callado. PRESBITÉRIO SUL DE SÃO PAULO:
Reverendos Adilson Antonio Ribeiro, Misael Ricardo de Freitas e Presbíteros
Darcy Antonio Vieira e Joel Ribeiro Barros. PRESBITÉRIO DE VOTORANTIN:
Reverendo Jairo Honório Corrêa. ABERTURA. Há quorum, pelo que o senhor
Presidente dá início ao culto de abertura que constou das seguintes partes:
prelúdio, cântico do hino treze do canteiro “Canção da Chegada”, convite à
adoração, invocação Trinitária, contrição, cântico do hino número dois do
Canteiro “Nestes dias do Mundo Moderno”, oração silenciosa , cântico do hino
trezentos e setenta e sete dos Salmos e Hinos “Glória, Glória, Aleluia”, oração
por todos os presente, leitura bíblica e mensagem proferida pelo senhor
Presidente, credo apostólico, hino duzentos e nove dos Salmos e Hinos “Cristo,
esperança nossa”, celebração da ceia do Senhor. Oração dominical, cântico do
hino oficial “Um Pendão Real”, benção apostólica impetrada pelo Presidente e
poslúdio. Procede-se à segunda verificação de quorum, à cuja chamada
respondeu o seguinte representantes: SÍNODO DAS MINAS GERAIS:
PRESBITÉRIO SUL DE MINAS: Reverendo Clayton Leal Silva. Registra-se a
presença do delegado visitante, Reverendo Alcides Duque Estrada, missionário
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil na Ilha da Madeira, em Portugal,
a serviço da Igreja Evangélica Presbiteriana de Portugal, acompanhado de sua
esposa Dona Arlete Goulart Duque Estrada. Recebe-se o PRESBITÉRIO
NOROESTE PAULISTA, DO SÍNODO OCIDENTAL, recém constituído,
tomando assento seus representantes: Reverendos Edson Avelino da Silva e
Othoniel Marinho de Oliveira e Presbíteros: Marcos Valério Fernandes e
Baptista Belotti. Retira-se, devidamente autorizado pelo plenário, o Reverendo
Assir Pereira, assumindo a representação do Presbitério de Santa o Reverendo
Mário Ademar Fava. Nada mais a constar, encerrar-se a reunião às vinte e
duas horas e trinta e oito minutos, com ora pelo senhor Presidente, leitura e

aprovação desta ata. Eu, Francisco de Almeida, lavrei e assino a presente. E,
eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
mandei transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver
dos Santos.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Primeira Sessão
Aos vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa, às nove horas e
dezessete minutos, em Mariápolis - Araceli, Vila Bandeirantes, Km quarenta e
sete, Município de Vargem Grande Paulista, em São Paulo, Estado de São
Paulo, iniciou-se a reunião sob a Presidência do Reverendo Abival Pires da
Silveira, Presidente em exercício, e com o Secretário Presbítero Irany de
Souza Castro. Estavam Presentes: SÍNODO PARANÁ - Mato Grosso:
Presbitério Mato Grosso Do Sul: Reverendo Elias Soares Herinjer.
Presbitério Maringá: Reverendos Antonio de Godoy Sobrinho, Naamã
Mendes, Saulo Mello e Presbítero Paulo César Maldonado. Presbitério Norte
Do Paraná: Reverendos Éber Ferreira Silveira Lima, Ezequiel Luz e
Presbíteros Cláudio Isaac Fernandes Franco, Oberdan Lucas Durão.
Presbitério Oeste Do Paraná: Reverendos Osni Dias de Andrade, Valdir
Vieira da Costa e Presbítero Juraci Moraes Cabral. SÍNODO RIO - SÃO
PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Reverendo Vínicios Nogueira, José
Guimarães e Presbíteros Ismael de Oliveira, Joel Alves dos Santos,
Presbitério Vale Do Paraíba: Reverendos José Rubens Lima Jardilino, José
Xavier de Freitas e Presbíteros Dineu Mazzali, Joaquim Ribeiro Filho.
Presbitério Rio De Janeiro: Reverendos Silvânio Silas Ribeiro Cabral,
Glysério Elias de Léllis e Presbíteros Eliezer Lopes Jerônimo, José Gregório de
Lima Filho. SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério Caminho Do Mar:
Reverendos Edilson Nogueira Castelo Branco, Milton Cocarelli e Presbíteros
Jaime Pereira do Lago e Eliacy Pereira Rangel. Presbitério Ipiranga:
Reverendo Éber Cocarelli, Francisco de Moraes e Presbítero João Américo dos
Santos, Altieri de Souza Lima. Presbitério Leste: Reverendo Eduardo Galasso
Faria e Presbítero Moisés José de Lima. SÍNODO BRASIL CENTRAL –
Presbitério Distrito Federal: Reverendos Francisco José Cruz Morais, Sílvio
de Araújo Lobo e Presbítero Geneton Meirelles Bueno. Presbitério Mato
Grosso – Rondônia: Reverendos Rubens Franco Lacerda e Presbítero Eliel

Felipe. Presbitério Brasil Central: Reverendos Jailson Araújo Pires e Joaquim
Ferreira das Dores. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense:
Reverendo Alceu Roberto Braga e Presbítero José Paulino Mafra. Presbitério
De Londrina: Reverendos Uriel Silveira e Paulo Roberto de Farias, Presbíteros
Célio Marques Luciano Gomes e Carlos Jeremias Klein. Presbitério Sul Do
Paraná: Reverendos Márcio Pereira de Souza e Noidy Barbosa de Souza,
Presbíteros Alcy Thomé da Silva e Claudino Morselli. SÍNODO MINAS
GERAIS: Presbitério São Paulo – Minas: David Rose Carvalho e Presbítero
Edson Morais. Presbitério Sudoeste De Minas: Reverendos José Gregório
Sena Filho, Weber Orlando Braidotti, Presbíteros Waldemar Ribeiro de Oliveira,
Irson Ribeiro de Oliveira. Presbitério Sul De Minas: Reverendos Itamar
Pereira Caixeta, Denis de Almeida Pinto, Marcelo Pereira e Presbíteros Cláudio
Celso Porto Diniz e Sérgio Caixeta Gonçalves. SÍNODO OCIDENTAL:
Presbitério Araraquarense: Reverendos José Carlos Vaz de Liam, Raul
Hamilton de Souza e Presbíteros Aparecido Caldeira e Sebastião Rodrigues
Assis. Presbitério Campinas: Reverendo Alírio Camilo e Presbíteros Odário
Silveira Campos, Vitor Toloka. Presbitério Noroeste Paulista: Reverendos
Edson Avelino da Silva e Othoniel Marinho de Oliveira, Presbíteros Marcos
Valério Fernandes e Baptista Belotti. Presbitério Oeste: Reverendo José
Fagundes Dias, Presbíteros Onofre José Vieira, Abimael Bradbury Júnior.
SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Reverendos Jessé Andrade e
Paulo de Mello Cintra Damião e Presbítero Dauto Camargo. Presbitério
Central Paulista: Reverendos Antonio Carlos Nasser, Valdemar de Souza e
Presbíteros Ilário Michelini. Presbitério Central Oeste Paulista: Reverendos
Alfredo de Souza Nogueira, Claudecir da Silva. Presbitério De Ourinhos:
Reverendos Rogério César e Silas de Oliveira. SÍNODO ORIENTAL:
Presbitério Bandeirante: Reverendo Saulo Castilho e Presbítero Érvio Matos.
Presbitério Freguesia: Reverendo Carlos José de Vasconcelos, Presbíteros
Gerson Felipe Júnior e Moacir Benvindo de Carvalho. Presbitério Santana:
Reverendos Mário Ademar Fava, Leontino Farias dos Santos e Presbíteros
Silvestre Carlos Cassulino e Dirceu de Castro. SÍNODO DE SÃO PAULO:
Presbitério De Osasco: Reverendos Sinésio Pereira Lima Filho. Presbitério
São Paulo: Reverendos Abival Pires da Silveira, Odilon de Carvalho, Rubens

Cintra Damião e Presbíteros Zilton Bicudo, Naur do Valle Martins e Vicente
Martins de Mello. Presbitério Paulistano: Reverendo Nércio Bernal e
Presbíteros Altemiro Gomes de Brito e Irany de Souza Castro. SÍNODO
SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Reverendos Milton Barroso de
França e William Freire. Presbitério Nordeste: Reverendos Sandoval Antunes
de Souza e Uverland Barros Silva, Carlos Moraes Souza e Silva e João Batista
Cavalcante

Neto.

Presbitério

Norte:

Reverendo

Raimundo

Nonato

Damasceno. Presbitério Pernambuco-Bahia: Reverendos Edival Ferreira
Brandão e Onésimo Eugênio Barbosa, Presbíteros Valdson Vieira de Andrade
e Apolônio Elias Dória. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério Botucatu:
Reverendo Ângelo Bereta Filho, Paulo Cintra Bueno e Presbíteros Alfredo
Marques do Valle e Isaltino Honório Oliveira. Presbitério Sorocaba:
Reverendo Lourival Correa de Freitas, Lysias Oliveira dos Santos e Presbíteros
Acácio Cagnoni, Hélio Teixeira Callado. Presbitério Sul De São Paulo:
Reverendos Adilson Antonio Ribeiro, Misael Ricardo de Freitas e Presbíteros
Darcy Antonio Vieira e Joel Ribeiro Barros. Presbitério De Votorantin:
Reverendo Jairo Honório Corrêa. Também presentes, os seguintes: Delegação
das Forças Leigas: (em ordem alfabética): Adair Sérgio Eduardo Camargo,
Aldina Clarete Damico, Dayse Zemuner Barbosa, Débora Barros Barbosa
Pereira, Ercílio Ferraz Arruda Pollíce, Glauber Piva Gonçalves, Jaci do Valle
Pereira Nogueira, Isva Ruth dos Santos Xavier, João Fernandes José Ilson
Venâncio Josué Pacheco de Lima, Julieta Alves da Costa Evangelista, Juvenal
dos Santos, Miriam Monteiro Puccio, Moisés Souza Lima Rocha, Nídia Caldas
Mafra, Nilce Galvão Bereta, Noêmia Machado Alves Rocha, Paulo Pereira
Nogueira, Rosana Andrade, Silmara Nascimento, Tirza Guimarães e Umbelina
Bologna. Membros da Comissão Executiva: Cláudio Oliver dos Santos, Pedro
Sanches Vierma, Francisco de Almeida Irany de Souza Castro, Flávio Antonio
Santana. Presidente de Sínodo: Isaías Garcia Vieira. Presidentes de
Presbitérios: Silas Silveira, Evandro Luís Luchini, Saulo de Melo, Zilton Bicudo,
Jayme Jorge, Mário Ademar Fava, Geodi Camargo de Almeida, Ezequias Alves
Evangelista. Secretários de áreas: Edson Zemuner de Paula, Hírcio de Oliveira
Guimarães,

Altemiro

Carlos

Menezes,

Mathias

Quintela

de

Souza.

Professores de Seminários: Gerson Correa de Lacerda e Sérgio Francisco

dos Santos. Acadêmicos de Teologia: Carlos Eduardo Brandão Calvani e
Telmir de Souza Soares. Convidada Especial: Dona Beatriz Nogueira do
Valle. Constata-se que há quorum, pelo que o senhor Presidente chama o
Concílio à ordem. Registram-se as seguintes justificativas de ausência à
sessão anterior: Reverendos: Sílvio de Araújo Lobo, Weber Orlando Braidotti,
Milton dos Santos, José Fagundes Dias, Naamã Mendes, Eduardo Galasso
Faria e Ariosto dos Santos Lima e Presbíteros: Carlos Jeremias Klein, Irson
Ribeiro de Oliveira, Juvenal dos Santos, Abimael Bradbury Júnior, Paulo César
Maldonado, Moisés José de Lima e Altieri de Souza Lima. Aprova-se o
expediente dos trabalhos em plenário para esta sessão bem como para as
seguintes. Suspende-se a reunião às dez horas e oito minutos. Os trabalhos
são reabertos às dez horas e quarenta e cinco minutos. Passa-se à apreciação
do item 1.1 da Convocação: “Reforma Constitucional nos termos do artigo
142 da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil”. Com
a palavra o Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, relator do anteprojeto da
Comissão Executiva, que passa à apresentação de seus relatórios, o qual será
discutido e votado artigo por artigo. Suspende-se a sessão às doze horas e
quinze minutos para almoço. A sessão é reaberta às treze horas e cinqüenta
minutos. Registra-se o falecimento de Dona Suely Carvalho Gaspar, esposa do
Reverendo Lutero Alberto Gaspar, da Igreja Presbiteriana Independente de
Jacareí, Presbitério do Vale do Paraíba. Concede-se autorização dos
delegados daquele Concílio para se retirarem a fim de participarem da
Cerimônia fúnebre. Resoluções: O plenário passa a decidir sobre a
continuidade do processo de reforma da constituição, votando “sim” ou “não”
aos artigos do anteprojeto da Comissão Executiva como segue: Artigo 2º. NÃO,
Artigo 3º SIM: “A Igreja tem por fim a proclamação do Evangelho, o ensino da
Palavra de Deus, o culto a Deus, o aperfeiçoamento da vida cristã e promoção
do Reino de Deus entre os homens”. Artigo 4º SIM: “ A igreja reconhece como
ramos legítimos da Igreja de Cristo todas as comunhões eclesiásticas que
mantêm em sua integridade o ensino da Palavra de Deus, a vida dos
Sacramentos e a virtude da fé cristã”. Toma assento o Presbítero Ademar
Pedroso Vicente na representação do Presbitério Paulistano, do Sínodo de São
Paulo. Às dezesseis horas suspende-se a sessão para o café. Às dezesseis

horas e quarenta e sete minutos os trabalhos são reabertos, dando-se
continuidade à votação, como segue: Artigo 19º “SIM” : “Os privilégios dos
membros comungantes professos podem ser suspensos: ( permanecem os
itens I e II)”. Artigo 21: SIM: “São responsabilidade dos membros da Igreja:
a)....., b)........, c)......., d)......, e)......, f)......., g). Instruir, preparar e incentivar os
filhos e dependentes menores para que participem da Comunhão”. Artigo 32
“SIM” “ A admissão de ministros, licenciados e candidatos, deve sempre ser
aprovada por escrutínio secreto e em sessão privativa do presbitério”. Retirase, devidamente autorizado pelo Concílio, O Reverendo Antonio Carlos Nasser,
assumindo a representação o Reverendo Josias Martins de Almeida. Às
dezoito horas e vinte e cinco minutos suspende-se a sessão para o jantar. Às
vinte e dezoito minutos são reabertos os trabalhos. Resolve-se inverter a
Ordem do Dia, apreciando-se agora o seu item 1.2 “Regulamentação e
procedimentos quanto ao plebiscito sobre a questão de ordenação
feminina ao Presbiterato e ao Pastorado”. Às dez horas resolve-se prorrogar
o tempo regimental até à discussão desta matéria. Resolve-se reconsiderar a
deliberação deste Concílio, em sua última reunião extraordinária, de quatro de
novembro de mil novecentos e oitenta e nove, quinta sessão, relativo à
convocação de plebiscito sobre a ordenação feminina de presbíteros docentes
e regentes. Registra-se a seguinte declaração de voto contrário do Reverendo
Paulo de Mello Cintra Damião: “O Supremo Concílio não estava convocado
para tratar da matéria, se devia haver ou não plebiscito, e sim, regulamentá-lo”.
Registram-se os seguintes votos contrários: João Américo do Santos, Éber
Cocarelli, Altieri de Souza Lima, Presbítero João Batista Cavalcante Neto,
Milton Barroso de França, Jaime Pereira do Lago, Glysério Elias de Lelis,
Eliezer Lopes Jerônimo, Edison Moraes, Noidy Barbosa de Souza, Edilson
Nogueira Castelo Branco e a representação do Presbitério de Campinas. Nada
mais a constar, às vinte e três horas e onze minutos encerra-se a presente
reunião com leitura e aprovação desta ata. Eu Irany de Souza Castro,
secretariando a reunião, lavrei e assino a presente ata. E, eu Secretário
Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei transcrever,
conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Segunda Sessão
Data, Hora e Lugar: 25/08/1990, às 09:27 hs, em Mariápolis - Araceli, Vila
Bandeirantes, Km 47, Município de Vargem Grande Paulista, em São Paulo,
Estado de São Paulo, Presidente: Reverendo Abival Pires da Silveira,
Presidente em exercício, Secretário: Presbítero Francisco de Almeida.
Presentes: SÍNODO PARANÁ-MATO GROSSO: Presbitério Mato Grosso Do
Sul: Reverendo Elias Soares Heringer. Presbitério Maringá: Reverendos
Antonio de Godoy Sobrinho, Naamã Mendes, Saulo Mello e Presbítero Paulo
César Maldonado. Presbitério Norte Do Paraná: Reverendos Éber Ferreira
Silveira Lima, Ezequiel Luz e Presbíteros Cláudio Isaac Franco Fernandes,
Oberdan Lucas Durão. Presbitério Oeste Do Paraná: Reverendos Osni Dias
de Andrade, Valdir Vieira da Costa e Presbítero Juraci Moraes Cabral. SÍNODO
RIO-SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Reverendo Vínicios
Nogueira, José Guimarães e Presbíteros Ismael de Oliveira, Joel Alves dos
Santos, Presbitério Vale Do Paraíba: Reverendos José Rubens Lima
Jardilino, José Xavier de Freitas e Presbíteros Dineu Mazzali, Joaquim Ribeiro
Filho. Presbitério Rio De Janeiro: Reverendos Silvânio Silas Ribeiro Cabral,
Glysério Elias de Léllis e Presbíteros Eliezer Lopes Jerônimo, José Gregório de
Lima Filho. SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério Caminho Do Mar:
Reverendos Edilson Nogueira Castelo Branco, Milton Cocarelli e Presbíteros
Jaime Pereira do Lago e Eliacy Pereira Rangel. Presbitério Ipiranga:
Reverendo Éber Cocarelli, Francisco de Moraes e Presbítero João Américo dos
Santos, Altieri de Souza Lima. Presbitério Leste: Reverendo Eduardo Galasso
Faria e Presbítero Moisés José de Lima. SÍNODO BRASIL CENTRAL –
Presbitério Distrito Federal: Reverendos Francisco José Cruz Morais, Sílvio
de Araújo Lobo e Presbítero Geneton Meirelles Bueno. Presbitério Mato
Grosso – Rondônia: Reverendos Rubens Franco Lacerda e Presbítero Eliel
Felipe. Presbitério Brasil Central: Reverendos Jailson Araújo Pires e Joaquim
Ferreira das Dores. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense:

Reverendo Alceu Roberto Braga e Presbítero José Paulino Mafra. Presbitério
De Londrina: Reverendos Uriel Silveira e Paulo Roberto de Farias, Presbíteros
Célio Marques Luciano Gomes e Carlos Jeremias Klein. Presbitério Sul Do
Paraná: Reverendos Márcio Pereira de Souza e Noidy Barbosa de Souza,
Presbíteros Alcy Thomé da Silva e Claudino Morselli. SÍNODO MINAS
GERAIS: Presbitério São Paulo – Minas: David Rose Carvalho e Presbítero
Edson Morais. Presbitério Sudoeste De Minas: Reverendos José Gregório
Sena Filho, Weber Orlando Braidotti, Presbíteros Waldemar Ribeiro de Oliveira,
Irson Ribeiro de Oliveira. Presbitério Sul De Minas: Reverendos Itamar
Pereira Caixeta, Dênis de Almeida Pinto, Marcelo Pereira e Presbíteros Cláudio
Celso Porto Diniz e Sérgio Caixeta Gonçalves. SÍNODO OCIDENTAL:
Presbitério Araraquarense: Reverendos José Carlos Vaz de Liam, Raul
Hamilton de Souza e Presbíteros Aparecido Caldeira e Sebastião Rodrigues
Assis. Presbitério Campinas: Reverendo Alírio Camilo e Presbíteros Odário
Silveira Campos, Vitor Toloka. Presbitério Noroeste Paulista: Reverendos
Edson Avelino da Silva e Othoniel Marinho de Oliveira, Presbíteros Marcos
Valério Fernandes e Baptista Belotti. Presbitério Oeste: Reverendo José
Fagundes Dias, Presbíteros Onofre José Vieira, Abimael Bradbury Júnior.
SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Reverendos Jessé Andrade e
Paulo de Mello Cintra Damião e Presbítero Dauto Camargo. Presbitério
Central Paulista: Reverendos Josias Martins de Almeida, Valdemar de Souza
e Presbíteros Ilário Michelini. Presbitério Central Oeste Paulista: Reverendos
Alfredo de Souza Nogueira, Claudecir da Silva. Presbitério De Ourinhos:
Reverendos Rogério César e Silas de Oliveira. SÍNODO ORIENTAL:
Presbitério Bandeirante: Reverendos Saulo Castilho, Milton do Santos e
Presbítero Érvio Matos. Presbitério Freguesia: Reverendo Carlos José de
Vasconcelos, Presbíteros Gerson Felipe Júnior e Moacir Benvindo de Carvalho.
Presbitério Santana: Reverendos Mário Ademar Fava, Leontino Farias dos
Santos e Presbíteros Silvestre Carlos Cassulino e Dirceu de Castro. SÍNODO
DE SÃO PAULO: Presbitério De Osasco: Reverendos Sinésio Pereira Lima
Filho. Presbitério São Paulo: Reverendos Abival Pires da Silveira, Odilon de
Carvalho, Rubens Cintra Damião e Presbíteros Zilton Bicudo, Naur do Valle
Martins e Vicente Martins de Mello. Presbitério Paulistano: Reverendo Nércio

Bernal e Presbíteros Altemiro Gomes de Brito e Irany de Souza Castro.
SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Reverendos Milton
Barroso de França e William Freire. Presbitério Nordeste: Reverendos
Sandoval Antunes de Souza e Uverland Barros Silva, Carlos Moraes Souza e
Silva e João Batista Cavalcante Neto. Presbitério Norte: Reverendo Raimundo
Nonato Damasceno. Presbitério Pernambuco-Bahia: Reverendos Edival
Ferreira Brandão e Onésimo Eugênio Barbosa, Presbíteros Valdson Vieira de
Andrade e Apolônio Elias Dória. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério
Botucatu: Reverendo Ângelo Bereta Filho, Paulo Cintra Bueno e Presbíteros
Alfredo Marques do Valle e Isaltino Honório Oliveira. Presbitério Sorocaba:
Reverendo Lourival Correa de Freitas, Lysias Oliveira dos Santos e Presbíteros
Acácio Cagnoni, Hélio Teixeira Callado. Presbitério Sul De São Paulo:
Reverendos Adilson Antonio Ribeiro, Misael Ricardo de Freitas e Presbíteros
Darcy Antonio Vieira e Joel Ribeiro Barros. Presbitério De Votorantin:
Reverendo Jairo Honório Corrêa. Também presentes, os seguintes: Delegação
das Forças Leigas: (em ordem alfabética): Adair Sérgio Eduardo Camargo,
Aldina Clarete Damico, Dayse Zemuner Barbosa, Débora barros Barbosa
Pereira, Ercílio Ferraz arruda Pollíce, Glauber Piva Gonçalves, Jaci do Valle
Pereira Nogueira, Isva Ruth dos Santos Xavier, João Fernandes José Ilson
Venâncio Josué Pacheco de Lima, Julieta Alves da Costa Evangelista, Juvenal
dos Santos, Miriam Monteiro Puccio, Moisés Souza Lima Rocha, Nídia Caldas
Mafra, Nilce Galvão Bereta, Noêmia Machado Alves Rocha, Paulo Pereira
Nogueira, Rosana Andrade, Silmara Nascimento, Tirza Guimarães e Umbelina
Bologna. Membros da Comissão Executiva: Cláudio Oliver dos Santos,
Pedro Sanches Vierma, Francisco de Almeida, Irany de Souza Castro, Flávio
Antonio Santana. Presidente de Sínodo: Isaías Garcia Vieira. Presidentes de
Presbitérios: Silas Silveira, Evandro Luís Luchini, Saulo de Melo, Zilton Bicudo,
Jayme Jorge, Mário Ademar Fava, Geodi Camargo de Almeida, Ezequias Alves
Evangelista. Secretários de áreas: Edson Zemuner de Paula, Hírcio de
Oliveira Guimarães, Altemiro Carlos Menezes, Mathias Quintela de Souza.
Professores de Seminários: Gerson Correa de Lacerda e Sérgio Francisco
dos Santos. Acadêmicos de Teologia: Carlos Eduardo Brandão Calvani e
Telmir de Souza Soares. Convidada Especial: Dona Beatriz Nogueira do

Valle. Há quorum, pelo que o senhor Presidente chama o Concílio à ordem.
Registram-se as seguintes justificativas de ausências à sessão anterior.
Reverendos: Sínodo Oriental, Presbitério Freguesia, Presbítero Cleibe de
Moraes Palone, como delegado oficial: Sínodo de São Paulo, Presbitério
Paulistano, Reverendo Carlos Barbosa, na categoria de Presidente de
Presbitério: Sínodo Rio-São Paulo, Presbitério Vale do Paraíba, Reverendo
Obed Júlio de Carvalho, na categoria de Presidente de Presbitério; Sínodo de
São Paulo, Presbitério Leste Paulistano, Presbítero Ismael de Oliveira, na
categoria de delegado oficial: Sínodo de São Paulo, Presbitério de Osasco,
Presbítero Osvaldo Brito de Morais, na categoria de delegado oficial. O
Presbítero João Américo dos Santos propõe a retirada do documento por ele
encaminhado na reunião de ontem, e que está sobre a mesa, o que é
aprovado. Suspende-se a sessão às 10:05 hs. Às 10:25 hs a sessão é
reaberta. Às 10:40 hs tomam assento o Reverendo Dimas Barbosa Lima, do
Presbitério de Osasco, do Sínodo de São Paulo e o Reverendo Assir Pereira,
do Presbitério de Santana, do Sínodo Oriental, ambos como delegados oficiais.
O plenário retoma a discussão aos artigos do ante-projeto de reforma da
Constituição, como segue: Artigo 18: SIM: “Todos os crentes por eleição de
Deus, participam do ministério de Cristo e pelo batismo se constituem membros
da Igreja: Comungantes professos os que, tendo feito sua pública profissão de
fé, decidiram participar das bênçãos da vida eclesiástica: comungantes não
professos os que, enquanto menores de 16 anos ou definitivamente incapazes
civilmente, não participam das responsabilidades da vida eclesiástica. § Único:
O direito de votar é exclusivo dos membros comungantes professos”. Às onze
horas e quinze minutos toma assento o Presbítero João Daniel Migliorini, na
categoria de Secretário de Área. Artigo 20: SIM ( fica mantido o caput do artigo
acrescentando-se o seguinte) “ § Único: Serão excluídos do rol especial os
membros nele inscrito e com paradeiro ignorado, por mais de um ano”. Às doze
horas, e doze minutos suspende-se a sessão para o almoço. Às quatorze horas
são reabertos os trabalhos, Artigo 9: SIM: §. 3º – Nos casos referidos no
parágrafo anterior dever-se-á providenciar o competente registro de todos os
atos oficiais, bem como o rol de membros comungantes professos e
comungantes não professos. Artigo 11: SIM: A Assembléia da Igreja constará

de todos os membros comungantes professos, excluídos os inscritos em rol
especial, e se reunirá a fim de exercer os seus direitos que são: a)........,
b)..........., c)..........., d)........ Artigo 22 SIM: “A admissão aos plenos direitos de
membro comungante professo da Igreja se faz mediante: a) profissão de Fé,
para os que tiverem sido batizados na infância; b) profissão de Fé e Batismo; c)
carta de transferência ou jurisdição a pedido sobre os que vierem de outras
comunhões reconhecidas (artigo 4º); d) reabilitação dos que houverem sido
excluídos da Igreja; e) deliberação do presbitério nos termos do parágrafo
único do artigo 42. § 1º – Não serão arrolados as pessoas que pertençam a
qualquer sociedade secreta. § 2º – Profissão de Fé de menores não batizados
na infância depende de consentimento dos ou responsáveis. Artigo 23: SIM: A
admissão de membros comungantes não professos se faz por meio de a)
batismo: b) transferência dos pais ou responsáveis; c) jurisdição assumida
sobre os pais ou responsáveis. Artigo 24: SIM: A transferência de membros
comungantes professos far-se-á por carta ou jurisdição a pedido, comunicandose, em qualquer caso, à igreja de origem. Artigo 26 -SIM: A transferência de
membros comungantes não professos far-se-á com a transferência dos pais ou
responsáveis. Artigo 27 – SIM: A demissão do rol de membros comungantes
professos dá-se por: a) exclusão disciplinar; b) renúncia expressa da jurisdição
eclesiástica; c) transferência; d) jurisdição assumida por outra Igreja; e)
ordenação para o sagrado ministério; f) falecimento; g) abandono das
atividades eclesiástica por mais de um ano. Artigo 28 – SIM: A demissão do rol
de membros comungantes não professos dá-se: a) por transferência dos pais
ou responsáveis; b) pela maioridade ou profissão de fé; c) por solicitação dos
pais ou responsáveis; d) por falecimento. Artigo 86 – SIM – Os membros
comungantes professos da igreja inscrito no rol de membros ativos, podem
representar formalmente ao Concílio Superior, contra decisão administrativa
tomada pelo inferior, que considere errônea no prazo de 30 dias após a sua
publicação. Artigo 98 – SIM: O Conselho tem como suas principais atribuições:
a) admitir, transferir e demitir comungantes, professos e não professos;
b)..........., c)............. d)..........., e)............. f)............., g)........... h).............,
i)..........., j) disciplinar membros comungantes professos. Artigo-99. SIM: O
Conselho reunir-se-á: a)......., b)......., c) o requerimento de membros

comungantes professos nos termos do artigo 12, in fine; d).... Na seqüência
dos trabalhos o Concílio se reporta ao Código Disciplinar como segue: Artigo
1º- Sim: Pela autoridade recebida de Cristo, a Igreja tem o poder disciplinar
sobre membros comungantes professos e concílio. Artigo 4º- Sim: Os membros
comungantes não professos recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas
ficam sob a disciplina direta e imediata dos pais ou responsáveis. Artigo 5º –
Sim: O exercício do poder disciplinar compete: a) aos Conselhos, na aplicação
de sanções contra membros comungantes professos e oficiais da igreja que
representam b)....., c)......, d)........ Resolve-se que a adequação das
expressões “membros professo comungantes” e “membros professos não
comungantes” estende-se a todos os artigos do Código Disciplinar, quando for
o caso, cabendo a Comissão Executiva adequar o texto daquela Norma à
presente resolução. Artigo 34 – Ministro é um oficial consagrado pela Igreja
para dedicar-se normalmente ao exercício de suas funções eclesiásticas e esta
consagração recai sobre homens e mulheres que pela providência de Deus,
recebam dons específicos para equipar o corpo de Cristo. Artigo 35 – Sim:
Podem ser ordenados ministros para exercerem as funções de pastor,
professor e missionário, ou outras segundo os dons de cada um e as
necessidades da Igreja. § 1º- (Fica mantido o texto do atual parágrafo único,
remunerado). Parágrafo 2º – estas funções deixam de ser privativas nos casos
especificados pelo artigo 68 alínea J. Artigo 37 – Sim: Ao ministro poderá ser
concedida disponibilidade ativa por tempo limitado e licença, a seu pedido. § 1º
– O limite da disponibilidade ou licença será determinado pelo Presbitério,
podendo ser renovado. § 2º – É dever do ministro em disponibilidade ou licença
comparecer anualmente às reuniões do Concílio e prestar relatório de suas
atividades, sob pena de ser despojado administrativamente. Às dezessete
horas e vinte e sete minutos retira-se o Presbítero Célio Marques Luciano, do
Presbitério de Londrina, devidamente autorizado. Toma assento o Reverendo
Roberto Vicente Themudo Lessa, Presbitério São Paulo. Artigo 38 – Sim: Ofício
de Ministro é essencial à vida da Igreja e quem o exerce deve possuir elevado
grau de conhecimento e aptidão para ensinar, ser íntegro e bem conceituado,
são na fé e de comprovada piedade de consagração. Às dezessete horas e
trinta e sete minutos toma assento o Presbítero Sebastião Sabino de Lima, do

Presbitério de Osasco. Às dezessete horas e cinqüenta e cinco minutos toma
assento o Reverendo Mário Ademar Fava. Artigo 41 – Sim: A recepção de
Ministros, que venham de outras comunhões eclesiásticas abrangidas pelo
artigo 4º se fará em estrita obediência aos artigos 38 e 39. Artigo 46- Não.
Artigo 47 – Não. Artigo 60 – Parágrafo Único – Sim: Pastor titular comissionado
será empossado pelo Conselho perante a Igreja. Artigo 61 - §1º – Sim: O
pastor assistente terá assento no Conselho com direto a voto. Artigo 68 – Sim:
Compete ao Presbitério: a)......., b)..........., c)............. d)..........., e).............
f)............., g)........... h)............., i)..........., j).... Ministrar, quando autorizado
especial e temporariamente em local ou locais claramente determinados pelo
Presbitério a que for jurisdicionado: os sacramentos, invocar a bênção
apostólica e supervisionar a liturgia. Parágrafo Único: a licença de que trata
alínea “J” deste artigo terá a duração de um ano, renovável por mais um ano. A
presidência esclarece que a matéria referente à extensão, aos missionários das
prerrogativas concedidas ao presbitério, referidas na alínea “J” do artigo 68
(nova redação) devem ser objeto de lei ordinária com encaminhamento de
proposta nesse sentido à próxima reunião ordinária do Supremo Concílio. Às
dezoito horas retira-se o Reverendo Jailson Araújo Pires, do Presbitério Brasil –
Central. Retira-se, também o Reverendo Silvio de Araújo Lobo, do Presbitério
de Brasília, assumindo a representação o Reverendo Silas Silveira.
Suspendem-se os trabalhos para o jantar. Às vinte horas reabre a sessão.
Artigo 44 – Sim: (fica mantido o caput: quanto ao parágrafo único, o mesmo fica
remunerado para § 1º, com a seguinte redação:) “Os candidatos oriundos de
seminários de outras denominações deverão, junto a uma instituição teológica
da Igreja, submeter-se à revalidação de diploma ou à reciclagem de curso,
conforme for o caso de acordo com regulamentação do Supremo Concílio”. “§
2º – Em casos excepcionais em que o candidato não cumpre as exigências
deste artigo, mas tem chamada ministerial reconhecida, saber teológico e
maturidade espiritual, os presbitérios encaminharão o pedido à Comissão
Executiva do Supremo Concílio para aprovação”. Às vinte horas e quarenta
minutos

toma

assento

o

Presbítero

João

Américo

dos

Santos,

na

representação do Presbitério do Ipiranga, bem como o Reverendo Gilberto dos
Santos Rodrigues, do Presbitério paulistano, ambos do Sínodo de São Paulo.

Às vinte e duas horas prorroga-se a reunião até às vinte e três horas. Artigo 45
– Sim: (mantidos os caput e as demais alíneas) “Alínea a) – apresentações de
monografias sobre um ponto comum da doutrina cristã e exegese sobre texto
bíblico com parecer de uma das instituições teológicas da Igreja”. As vinte e
duas horas e cinqüenta e cinco minutos encerra-se a sessão com uma oração
pelo Reverendo Silas Silveira. Nada mais. Eu, Presbítero Francisco de
Almeida, Primeiro Secretário, lavrei e assino a presente ata que foi lida e
aprovada pelo plenário. E, eu, Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, mandei transcrever, conferi e assino a presente ata.
Reverendo Cláudio Oliver dos Santos.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL.
Terceira Sessão
Data, Hora e Lugar: vinte e seis de agosto de hum mil, novecentos e noventa,
às nove horas e cinco minutos, em Mariápolis - Araceli, Vila Bandeirantes, Km
quarenta e sete, Município de Vargem Grande Paulista, em São Paulo, Estado
de São Paulo, Presidente: Reverendo Abival Pires da Silveira, Presidente em
exercício, Secretário: Presbítero Francisco de Almeida. Presentes: SÍNODO
PARANÁ-MATO GROSSO: Presbitério Mato Grosso Do Sul: Reverendo
Elias Soares Heringer. Presbitério Maringá: Reverendos Antonio de Godoy
Sobrinho, Naamã Mendes, Saulo Mello e Presbítero Paulo César Maldonado.
Presbitério Norte Do Paraná: Reverendos Éber Ferreira Silveira Lima,
Ezequiel Luz e Presbíteros Cláudio Isaac Franco Fernandes, Oberdan Lucas
Durão. Presbitério Oeste Do Paraná: Reverendos Osni Dias de Andrade,
Valdir Vieira da Costa e Presbítero Juraci Moraes Cabral. SÍNODO RIO-SÃO
PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Reverendo Vínicios Nogueira, José
Guimarães e Presbíteros Ismael de Oliveira, Joel Alves dos Santos,
Presbitério Vale Do Paraíba: Reverendos José Rubens Lima Jardilino, José
Xavier de Freitas e Presbíteros Dineu Mazzali, Joaquim Ribeiro Filho.
Presbitério Rio De Janeiro: Reverendos Glysério Elias de Léllis. SÍNODO
BORDA DO CAMPO: Presbitério Caminho Do Mar: Reverendos Edilson
Nogueira Castelo Branco, Milton Cocarelli e Presbíteros Jaime Pereira do Lago
e Eliacy Pereira Rangel. Presbitério Ipiranga: Reverendos João Correia Lima,
Francisco de Moraes e Presbítero João Américo dos Santos, Altieri de Souza
Lima. Presbitério Leste: Reverendo Eduardo Galasso Faria e Presbítero
Moisés José de Lima. SÍNODO BRASIL CENTRAL – Presbitério Distrito
Federal: Reverendos Silas Silveira, Francisco José Cruz Morais, e Presbítero
Geneton Meirelles Bueno. Presbitério Mato Grosso – Rondônia: Reverendos
Rubens Franco Lacerda e Presbítero Eliel Felipe. Presbitério Brasil Central:
Joaquim

Ferreira

das

Dores.

SÍNODO

MERIDIONAL:

Presbitério

Catarinense: Reverendo Alceu Roberto Braga e Presbítero José Paulino

Mafra. Presbitério De Londrina: Reverendos Uriel Silveira. Presbitério Sul
Do Paraná: Reverendos Márcio Pereira de Souza e Noidy Barbosa de Souza,
Presbíteros Alcy Thomé da Silva e Claudino Morselli. SÍNODO MINAS
GERAIS: Presbitério São Paulo – Minas: David Rose Carvalho e Presbítero
Edson Morais. Presbitério Sudoeste De Minas: Reverendos José Gregório
Sena Filho, Weber Orlando Braidotti, Presbíteros Waldemar Ribeiro de Oliveira,
Irson Ribeiro de Oliveira. Presbitério Sul De Minas: Reverendos Itamar
Pereira Caixeta, Dênis de Almeida Pinto, Marcelo Pereira e Presbíteros Cláudio
Celso Porto Diniz e Sérgio Caixeta Gonçalves. SÍNODO OCIDENTAL:
Presbitério Araraquarense: Reverendos José Carlos Vaz de Liam, Raul
Hamilton de Souza e Presbíteros Aparecido Caldeira e Sebastião Rodrigues
Assis. Presbitério Campinas: Reverendo Alírio Camilo e Presbíteros Odário
Silveira Campos, Vitor Toloka. Presbitério Noroeste Paulista: Reverendos
Edson Avelino da Silva e Othoniel Marinho de Oliveira, Presbíteros Marcos
Valério Fernandes e Baptista Belotti. Presbitério Oeste: Reverendo José
Fagundes Dias, Presbíteros Onofre José Vieira, Abimael Bradbury Júnior.
SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Assis: Reverendos Jessé Andrade e
Paulo de Mello Cintra Damião e Presbítero Dauto Camargo. Presbitério
Central Paulista: Reverendos Josias Martins de Almeida, Valdemar de Souza
e Presbíteros Ilário Michelini. Presbitério Central Oeste Paulista: Reverendos
Alfredo de Souza Nogueira, Claudecir da Silva. Presbitério De Ourinhos:
Reverendos Rogério César e Silas de Oliveira. SÍNODO ORIENTAL:
Presbitério Bandeirante: Reverendos Saulo Castilho, Milton do Santos e
Presbítero Érvio Matos. Presbitério Freguesia: Reverendo Carlos José de
Vasconcelos, Presbíteros Gerson Felipe Júnior e Moacir Benvindo de Carvalho.
Presbitério Santana: Reverendos Mário Ademar Fava, Leontino Farias dos
Santos e Presbíteros Silvestre Carlos Cassulino e Dirceu de Castro. SÍNODO
DE SÃO PAULO: Presbitério De Osasco: Reverendos Sinésio Pereira Lima
Filho. Presbitério São Paulo: Reverendos Abival Pires da Silveira, Odilon de
Carvalho, Rubens Cintra Damião e Presbíteros Zilton Bicudo, Naur do Valle
Martins e Vicente Martins de Mello. Presbitério Paulistano: Reverendo Nércio
Bernal e Presbíteros Altemiro Gomes de Brito e Irany de Souza Castro.
SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Reverendos Milton

Barroso de França e William Freire. Presbitério Nordeste: Reverendos
Sandoval Antunes de Souza e Uverland Barros Silva, Carlos Moraes Souza e
Silva e João Batista Cavalcante Neto. Presbitério Norte: Reverendo Raimundo
Nonato Damasceno. Presbitério Pernambuco-Bahia: Reverendos Edival
Ferreira Brandão e Onésimo Eugênio Barbosa, Presbíteros Valdson Vieira de
Andrade e Apolônio Elias Dória. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério
Botucatu: Reverendo Ângelo Bereta Filho, Paulo Cintra Bueno e Presbíteros
Alfredo Marques do Valle e Isaltino Honório Oliveira. Presbitério Sorocaba:
Reverendo Lourival Correa de Freitas, Lysias Oliveira dos Santos e Presbíteros
Acácio Cagnoni, Hélio Teixeira Callado. Presbitério Sul De São Paulo:
Reverendos Adilson Antonio Ribeiro, Misael Ricardo de Freitas e Presbíteros
Darcy Antonio Vieira e Joel Ribeiro Barros. Presbitério De Votorantin:
Reverendo Jairo Honório Corrêa. Também presentes, os seguintes: Delegação
das Forças Leigas: (em ordem alfabética): Adair Sérgio Eduardo Camargo,
Aldina Clarete Damico, Dayse Zemuner Barbosa, Débora barros Barbosa
Pereira, Ercílio Ferraz arruda Pollíce, Glauber Piva Gonçalves, Jaci do Valle
Pereira Nogueira, Isva Ruth dos Santos Xavier, João Fernandes José Ilson
Venâncio Josué Pacheco de Lima, Julieta Alves da Costa Evangelista, Juvenal
dos Santos, Miriam Monteiro Puccio, Moisés Souza Lima Rocha, Nídia Caldas
Mafra, Nilce Galvão Bereta, Noêmia Machado Alves Rocha, Paulo Pereira
Nogueira, Rosana Andrade, Silmara Nascimento, Tirza Guimarães e Umbelina
Bologna. Membros da Comissão Executiva: Cláudio Oliver dos Santos,
Pedro Sanches Vierma, Francisco de Almeida, Irany de Souza Castro, Flávio
Antonio Santana. Presidente de Sínodo: Isaías Garcia Vieira. Presidentes de
Presbitérios: Silas Silveira, Evandro Luís Luchini, Saulo de Melo, Zilton Bicudo,
Jayme Jorge, Mário Ademar Fava, Geodi Camargo de Almeida, Ezequias Alves
Evangelista. Secretários de áreas: Edson Zemuner de Paula, Hírcio de Oliveira
Guimarães,

Altemiro

Carlos

Menezes,

Mathias

Quintela

de

Souza.

Professores de Seminários: Gerson Correa de Lacerda e Sérgio Francisco
dos Santos. Acadêmicos de Teologia: Carlos Eduardo Brandão Calvani e
Telmir de Souza Soares. Convidada Especial: Dona Beatriz Nogueira do
Valle. Abertura: Há quorum, pelo que o senhor Presidente chama o Concílio à
ordem às oito horas e cinqüenta minutos, orando a seguir. O plenário retoma a

discussão aos artigos do ante-projeto de reforma das Normas Constitucionais,
como segui: Artigo 65 -Sim ( Acréscimo de dois parágrafos) : Parágrafo
Primeiro: Esses ministros estão impedidos de exercerem as funções ordinárias.
Parágrafo segundo – Poderão formar-se ministros para exercerem as funções
ordinárias depois de serem submetidos às provas exigidas nos artigos 39,44 e
45. Artigo 66 – Sim (acrescentar) Parágrafo Terceiro – O ministro jubilado
poderá continuar em atividade se o Presbitério julgar conveniente. Artigo 67 –
Sim: O ofício de Presbítero é exercido por homens e mulheres chamados por
Deus, os quais são os representantes imediatos dos fiéis e juntamente com os
pastores assumem a superintendência dos interesses espirituais da Igreja a
que pertencem, exercem o seu governo, zelando pelos interesses de toda a
comunidade eclesiástica, quando para isso chamados.” Artigo 69 – Parágrafo
Segundo – Sim: “O Presbítero conserva os privilégios do parágrafo anterior,
ainda que transferido para outra igreja local. Artigo 74 – Sim: Os Diáconos são
oficiais eleitos pela Assembléia, escolhidos entre homens e mulheres de
reconhecida piedade, prudência, estima e bom conceito perante a Igreja,
consistindo o seu ministério especialmente: na manutenção da ordem e
reverência no Templo e em suas dependências, na visitação aos enfermos, aos
abandonados, na assistência aos órfãos, aos idosos e aos necessitados, no
estabelecimento de programas sociais e na instrução da Igreja para o privilégio
da contribuição liberal e graciosa. Artigo 77 – Sim: A Mesa escolherá
anualmente seu presidente, secretário e tesoureiro e manterá livros de atas e
contas que serão submetidos à apreciação do Conselho no fim de cada
exercício eclesiástico. Às onze horas e trinta e cinco minutos suspende-se a
sessão para o café. Às onze horas e cinqüenta minutos reabre-se a sessão.
Artigos 90- Não. Em decorrência desta votação, resolve-se rejeitar as
propostas de reforma dos artigos números 91 e 100, quanto à inclusão de
Diáconos no Conselho. Passa-se a Considerar os mesmos artigos quanto a
outras implicações resolvendo-se remeter aos Presbitérios apenas o artigo 91,
letra b, como segue: “Por motivo de ausência, quando se negarem a
comparecer”. Artigo 89 – Parágrafo Segundo – Sim: “A Comissão Executiva do
Supremo Concílio é formada por sua diretoria e por um delegado de cada
Sínodo. Às doze horas retiram-se do Plenário os seguintes convencionais:

Reverendo Márcio Pereira de Souza, do Presbitério Sul do Paraná, assumindo
o Reverendo

Evandro Luís Luchini; Reverendo Alceu Roberto Braga, do

Presbitério Catarinense: Reverendo Gilberto dos santos Rodrigues, do
Presbitério Paulistano, Reverendo Otoniel Marinho de Oliveira e Presbíteros
Marcos Fernandes Vilar e Baptista Belotti, todos do Presbitério Noroeste
Paulista; Reverendo Sandoval Antunes de Souza, do Presbitério Nordeste;
Reverendo

Francisco

representação

o

Moraes,

Reverendo

do
Éber

Presbitério
Cocarelli.

Ipiranga,
Retira-se,

assumindo

a

também,

a

representação do Presbitério de Maringá à exceção do Reverendo Antonio de
Godoy Sobrinho. Às doze horas e quarenta minutos suspende-se a sessão
para o almoço. Às treze horas e quarenta minutos reabre-se a sessão. Às
treze horas e cinqüenta minutos retiram-se os seguintes convencionais:
Reverendo Osni Dias de Andrade e Valdir Vieira da Costa, do Presbitério Oeste
do Paraná. O plenário retoma a discussão aos artigos do anteprojeto de
reforma das normas constitucionais como segue: Artigo 103 – Não. Artigo 116
– Parágrafo Único – Sim: A representação da cada Presbitério será constituída
de quatro ministros e quatro presbíteros eleitos dentre seus membros. Às
catorze horas e vinte minutos retiram-se os Reverendos Ariosto dos Santos
Lima e José Fagundes Dias e o Presbítero Onofre José Vieira, do Presbitério
de Limeira e os Reverendos Weber Orlando Braidotti, José Sena Filho, bem
como os Presbíteros Irson Ribeiro de Oliveira e Valdemar Ribeiro de Oliveira,
do Presbitério Sudoeste de Minas. Artigo 123 – Sim: O Sínodo reúne-se
extraordinariamente: a)....., b) quando qualquer emergência o exigir sendo
convocado por iniciativa do Presidente ou a requerimento de seus membros,
em número exigido pelo “quorum”. Artigo 128 – Sim: (renumera o atual
parágrafo único para parágrafo primeiro e acrescenta:) Parágrafo Segundo –
Participação das reuniões do Supremo Concílio representantes de todos os
setores da Igreja, os quais não terão direito a voto e caso número será sempre
determinado previamente pela Comissão Executiva. Artigo 131 – Sim: A
diretoria do Supremo Concílio compõe-se de Presidente, três Vice-presidentes
e três Secretários Temporários, eleitos após a abertura do Concílio. Parágrafo
Único: O mandato da diretoria é de quatro anos. Artigo 134 – Sim: O Supremo
Concílio reúne-se ordinariamente de dois em dois anos. Artigo 137 – Sim: As

atas do Supremo Concílio serão elaboradas segundo regras por ele
estabelecidas, estas e seu arquivo estarão a cargo da diretoria. Artigo 138 –
Não; Artigo 139 – Não; Artigo 141 – Não; Artigo 142 – Não. Artigo 143 – Não.
Nesta altura dos trabalhos o Concílio passa a considerar os artigos 138 e 139
do texto constitucional em vigor, para determinar sua supressão, visto trataremse de disposições relativas a cargos não eletivos; em conseqüência, resolve-se
renumerar os artigos subseqüentes. Às catorze horas e cinqüenta e cinco
minutos retiram-se o Reverendo Marcelo Pereira e os Presbíteros Sérgio
Caixeta Gonçalves e Cláudio Celso Porto Diniz, do Presbitério Sul de Minas. O
Concílio retoma a discussão do anteprojeto de reforma das Normas
Constitucionais. Artigo 89 – Parágrafo Quatro – Sim: competirá à Comissão
Executiva do Supremo Concílio a contratação de Secretário Executivo e do
Tesoureiro. Às quinze horas retira-se o Reverendo Joaquim Ferreira das Dores,
do Presbitério Brasil – Central. Esgotada a pauta dos trabalhos, o Concílio, por
votação unânime, determina baixar aos Presbitérios o Projeto de Reforma das
Normas Constitucionais, recém – aprovado, na forma da legislação em vigor,
cabendo aos Concílios inferiores o devido pronunciamento, que deverá ser
encaminhado, por escrito, à Comissão Executiva do Supremo Concílio até
30/11/90, para fins de sistematização e providências posteriores. Com
referência à próxima reunião ordinária, em que serão realizadas as eleições, o
senhor Presidente chama a atenção do Concílio para o Código Eleitoral já em
vigor, recomendando sua atenta leitura e que eventuais interessados procedam
na forma daquela Norma, reportando-se à Comissão Eleitoral que é a atual
Secretaria Jurídica. Registra-se o agradecimento do Concílio aos vários
segmentos da Igreja que participaram desta reunião, mesmo sem direito a voto,
bem como aos delegados oficiais, funcionários e a todos que se envolveram
para que a presente reunião pudesse chegar a bom termo, registrando-se,
ainda, especial agradecimento ao Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães que
atuou junto à Mesa, substituindo o Terceiro Secretário, ausente por motivo
justificado. Registram-se votos de júbilo pelo centenário da IPI de Espírito
Santo do Pinhal, ocorrido a 10/08/90 e da IPI de Porangaba em 27/07/90, bem
como pela comemoração do octogésimo aniversário do Reverendo Onésimo
Augusto Pereira. Registra-se, também, voto de pesar pelo falecimento do

Reverendo Doutor Seth Ferraz, ocorrido a 31/07/90. Por proposta do
Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima, registra-se voto de apreciação ao
trabalho desenvolvido pela Comissão Executiva, e em especial pela maneira
competente, dedicada e transparente com que se houve o senhor Presidente
na condução dos trabalhos. Resolve-se que o escritório central da Igreja
encaminhará a todos os conciliares o texto da ata presente sessão, cabendo
aos mesmos devolverem pela volta do correio seu voto de aprovação ou
emenda até 30/09/90. Encerramento: Nada mais. Às quinze horas e quarenta e
cinco minutos encerra-se a presente sessão, e com ela a reunião extraordinária
do Supremo Concílio da IPI do Brasil. Com o cântico do hino oficial “Um
Pendão Real”, oração do Pai Nosso por todos os conciliares, oração e benção
pelo Senhor Presidente. Eu, Presbítero Francisco de Almeida, primeirosecretário, lavrei e assino a presente ata.(a) Francisco de Almeida. E, eu,
Secretário Executivo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, mandei
transcrever, conferi e assino a presente ata. Reverendo Cláudio Oliver dos
Santos.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IPI DO BRASIL
DATA, HORA E LOCAL: 15.02.91, às 20:37 horas, no Centro Mariápolis –
Araceli, sito à via Bandeirantes, Km 47, no Município de Vargem Grande
Paulista, Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Reverendo Assir Pereira;
SECRETÁRIO: Presbítero Irany de Souza Castro. ABERTURA: O Senhor
Presidente chama à ordem o Concílio e determina que se proceda à chamada
do rol. Estão presentes 57 ministros e 40 presbíteros, como segue: SÍNODO
BORDA DO CAMPO: Presbitério Caminho Do Mar: Reverendo Milton
Cocarelli e Presbítero Jaime Pereira do Lago; Presbitério Ipiranga: Reverendo
João Correia Lima e Reverendo Onofre de Oliveira: Presbitério Leste:
Reverendo Pedro Sanches Vierma. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério
Brasil Central: Reverendo Joaquim Ferreira das Dores; Presbitério Distrito
Federal: Reverendo Silas Silveira, Reverendo Ezequias de Souza e Silva e
Presbítero Josué de Souza Filho; Presbitério Mato Grosso Rondônia:
Reverendo Jonas Furtado do Nascimento, Reverendo Rubens Franco Lacerda
e Presbítero Eliel Felipe. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense:
Reverendo Alceu Braga; Presbitério Londrina: Reverendo Paulo Roberto de
Farias; Presbitério Sul Do Paraná: Reverendo Evandro Luís Luchini,
Reverendo Mathias Quintela de Souza, Presbítero Alcy Thomé da Silva e
Presbítero Douglas Monteiro. SÍNODO DAS MINAS GERAIS: Presbitério São
Paulo-Minas: Reverendo Silas Paulo de Souza Costa. Presbítero Paulo
Silveira e Paulo Rubens Franco. Presbitério Sudoeste De Minas: Reverendo
Jaime Jorge, Reverendo Gervásio Franco Cruz, Presbítero Irson Ribeiro de
Oliveira e Presbítero César José dos Santos; Presbitério Sul De Minas;
Reverendo Isaías Garcia Vieira, Reverendo Marcelo Pereira, Presbítero Célio
Ribeiro Camargo Filho e Presbítero Cláudio Celso Porto Diniz. SÍNODO
OCIDENTEAL: Presbitério Campinas: Reverendo Alírio Camilo, Reverendo
Cylas Rissardi e Presbítero Lindemberg da Silva Pereira; Presbitério Noroeste
Paulista: Reverendo Sidnei Toledo Garcia e Reverendo Edson Avelino da
Silva; Presbitério Oeste: Reverendo Paulo de Ângelo, Reverendo José
Fagundes Dias e Presbítero Onofre José Vieira. SÍNODO OESTE PAULISTA:

Presbitério De Assis: Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião, Reverendo
Walmir Machado Ribeiro, Presbítero Walter Signorini e Presbítero Dauto
Camargo; Presbitério Central Paulista: Reverendo Valdemar de Souza,
Presbítero Hilário Michelini e Presbítero Valdelino Peroto e Reverendo José
Wilson Alves de Andrade; Presbitério Centro Oeste Paulista: Reverendo
Claudecir da Silva; Presbitério De Ourinhos: Reverendo Ademar Rogato e
Reverendo Rogério César. SÍNODO ORIENTAL: Presbitério Freguesia;
Presbítero João Bosco Lima, Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho e
Reverendo José Rubens de Lima Jardilino; Presbitério De Santana:
Reverendo Assir Pereira e Reverendo Leontino Farias dos Santos. SÍNODO
PARANÁ-MATO GROSSO: Presbitério Maringá: Presbítero Kiyoshi Yaegaish
e Presbítero Deodato Aparecido Soares; Presbitério Oeste Do Paraná:
Reverendo Ary Sérgio Abreu Mota. SÍNODO RIO -SÃO PAULO: Presbitério
Leste Paulistano: Reverendo Manoel Francisco da Silva, Reverendo Ezequias
dos Santos, Presbítero Reynaldo Corredor e Presbítero José Martinez Garcia;
Presbitério Rio De Janeiro: Reverendo Odemir batista Suplano, Reverendo
Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Presbítero Eliezer Lopes Jerônimo e Presbítero
José Gregório Lima Filho; Presbitério Vale Do Paraíba: Reverendo Lutero
Alberto Gaspar, Reverendo Tércio Paulo de Almeida e Presbítero Joaquim R.
Filho. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério De Osasco: Reverendo Dimas
Barbosa Lima, Reverendo Edson Zemuner de Paula, Presbítero Osvaldo de
Brito de Moraes e Presbítero Onam Gonçalves de Castro Presbitério
Paulistano: Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães e Presbítero Irany de
Souza Castro; Presbitério São Paulo; Reverendo Abival Pires da Silveira,
Reverendo Rubens Cintra Damião, Reverendo Odilon de Carvalho, Presbítero
Zilton Bicudo, Presbítero Vicente M. de Melo e Presbítero Naur do Valle
Martins. SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas: Reverendo
Licurgo Ferreira Filho; Presbitério Noroeste: Reverendo Áureo Rodrigues de
Oliveira e Presbítero João Batista Cavalcanti Neto. SÍNODO SUL DE SÃO
PAULO: Presbitério Botucatu: Reverendo Ângelo Bereta Filho e Presbítero
Alfredo Marques do Valle; Presbitério Sorocaba: Presbítero Hélio Teixeira
Callado, Presbítero Acaccio Cagnoni e Reverendo Jonas Araújo; Presbitério
Sul De São Paulo: Reverendo Misael Ricardo de Freitas, Presbítero Darcy

Antonio Vieira e Presbítero Joel Ribeiro de Barros; Presbitério De Votorantin:
Reverendo Jonas Gonçalves e Presbítero Walter Amândio Basso e Reverendo
Hamilton Santana. Há quorum, pelo que o senhor Presidente declara a
abertura dos trabalhos, orando o Presbítero Alfredo Marques do Valle. Seguese o culto público, cuja liturgia aborda os seguintes tópicos: I- Adoramos o
Deus Apaixonado por nós; II – Acolhemos a Palavra que nos lembra de onde
caímos; III – Participamos da Mesa que nos desafia para o exame de nossa
situação, e mensagem proferida pelo Reverendo Otoniel Gonçalves, 2º Vice –
Presidente, baseada no texto de João 20. 19 -20, sob o tema: “Uma Igreja de
Portas Abertas”. Segue-se a celebração da Ceia do Senhor. O Senhor
Presidente determina que se proceda à segunda verificação de quorum,
respondendo à chamada dos mesmo representantes que o fizeram
anteriormente, mais os seguintes: Sínodo Meridional, Presbitério de Londrina,
Reverendo Paulo Roberto de farias; Sínodo Oriental, Presbitério da Freguesia,
Reverendo José Sanches Valejo Neto; Sínodo Rio - São Paulo, Presbitério
Vale do Paraíba, Reverendo Lutero Alberto Gaspar. Prestam relatório os
presidentes dos sínodos que organizaram novos presbitérios, no interregno
entre a última e a presente reunião, Concílios esses que são formalmente
recebidos e cujos representantes tomam assento, como segue: Sínodo de São
Paulo: Presbitério Novo Osasco: Reverendo Geodi Camargo de Almeida,
Reverendo Pedro Augusto Pires Ferrari e Presbítero Sebastião Sabino de
Lima; Sínodo Setentrional, Presbitério Bahia – Sergipe, Reverendo Edival
Ferreira Brandão, Presbítero Apolônio Elias Dória e Reverendo Silvalee Miguel
Sermsardi; Presbitério Pernambuco – Alagoas, Reverendo Alfredo Maciel
Ferreira de Mello, Reverendo Roberval Lira, Presbítero José Talles e
Presbítero Marcos José de Oliveira. Em conseqüência, o Concílio declara
extinto o Presbitério Pernambuco-Bahia, de vez que o mesmo foi desdobrado
nos Presbitérios já mencionados. Ora em favor dos novos Concílios o
Reverendo Rubens Cintra Damião. São apresentadas as justificativas de
ausência à reunião anterior, fazendo uso da palavra o Presbítero Walter
Signorini, cuja justificação é aceita. Segue-se a fixação dos horários de
trabalhos para o dia de amanhã, como segue: 07:30 – cafezinho; 08:30 –
devocional; 09:00 – plenário; 10:30- café; 10:40 – plenário; 12:00 – almoço;

13:30 – plenário; 15:30 – cafezinho; 15:45 – plenário; 18:30 – jantar – 19:30 –
plenário. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a
presente sessão, às 22:40 horas, com oração pelo Reverendo Cláudio Oliver
dos Santos e benção impetrada pelo Senhor Presidente. Eu, 2º Secretário,
lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 11ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IPI DO BRASIL
Segunda Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 16.02.91, às 09:21 horas, no Centro Mariápolis –
Araceli, Via Bandeirantes, Km 47, no Município de Vargem Grande Paulista,
Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Reverendo Assir Pereira; SECRETÁRIO:
Presbítero Irany de Souza Castro. ABERTURA: O Senhor Presidente chama à
ordem o Concílio, após os exercícios devocionais e determina que se proceda
à chamada, à qual respondem os seguintes representantes. SÍNODO BORDA
DO CAMPO: Presbitério Caminho Do Mar: Reverendo Milton Cocarelli e
Presbítero Jaime Pereira do Lago; Presbitério Ipiranga: Reverendo João
Correia Lima e Reverendo Onofre de Oliveira, Presbítero João Américo do
Santos: Presbitério Leste: Reverendo Pedro Sanches Vierma, Presbítero
Moisés José de Lima. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil
Central: Reverendo Joaquim Ferreira das Dores; Presbitério Distrito Federal:
Reverendo Silas Silveira, Reverendo Ezequias de Souza e Silva e Presbítero
Salomão Bueno da Silva; Presbitério Mato Grosso Rondônia: Reverendo
Jonas Furtado do Nascimento, Reverendo Rubens Franco Lacerda e
Presbítero Eliel Felipe. SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense:
Reverendo Alceu Braga, Presbítero Décio João Machado. Presbitério
Londrina: Reverendo Paulo Roberto de Farias, Reverendo Uriel Silveira,
Presbítero Carlos Jeremias Klein. Presbitério Sul Do Paraná: Reverendo
Evandro Luís Luchini, Reverendo Mathias Quintela de Souza, Presbítero Alcy
Thomé da Silva e Presbítero Douglas Monteiro. SÍNODO DAS MINAS
GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Reverendo Davi Rose de Carvalho,
Reverendo Silas Paulo de Souza Costa. Presbítero Paulo Silveira e Presbítero
Paulo Rubens Franco. Presbitério Sudoeste De Minas: Reverendo Jaime
Jorge, Reverendo Gervásio Franco Cruz, Presbítero Irson Ribeiro de Oliveira e
Presbítero César José dos Santos; Presbitério Sul De Minas; Reverendo
Isaías Garcia Vieira, Reverendo Marcelo Pereira, Presbítero Célio Ribeiro
Camargo

Filho

e

Presbítero

Cláudio

Celso

Porto

Diniz.

SÍNODO

OCIDENTEAL: Presbitério Araraquarense: Reverendo José Carlos Vaz de
Lima, Reverendo Raul Hamilton de Souza, Presbítero Adair Sérgio Eduardo
Camargo, Presbítero José Del Ré. Presbitério Campinas: Reverendo Alírio
Camilo, Reverendo Cylas Rissardi e Presbítero Lindemberg da Silva Pereira;
Presbitério Noroeste Paulista: Reverendo Sidnei Toledo Garcia, Reverendo
Edson Avelino da Silva; Presbitério Oeste: Reverendo Paulo de Ângelo,
Reverendo José Fagundes Dias e Presbítero Onofre José Vieira. SÍNODO
OESTE PAULISTA: Presbitério De Assis: Reverendo Paulo de Mello Cintra
Damião, Reverendo Walmir Machado Ribeiro, Presbítero Walter Signorini e
Presbítero

Dauto

Camargo;

Presbitério

Central

Paulista:

Reverendo

Valdemar de Souza, Presbítero Hilário Michelini, Presbítero Valdelino Peroto;
Presbitério Centro Oeste Paulista: Reverendo Claudecir da Silva, Reverendo
Alfredo de Souza Nogueira. Presbitério De Ourinhos: Reverendo Ademar
Rogato e Reverendo Rogério César. SÍNODO ORIENTAL: presbitério
bandeirante: Reverendo Milton dos Santos, Reverendo José Carlos Barbosa,
Presbítero Joel Pascoalino Ferrar. Presbitério Freguesia: Reverendo José
Sanches Vallejo Neto, Reverendo José Rubens de Lima Jardilino, Reverendo
Valdemar Soares Barbosa, Presbítero João Bosco Lima, Presbítero Moacir
Benvindo de Carvalho; Presbitério De Santana: Reverendo Cláudio Oliver dos
Santos e Reverendo Leontino Farias dos Santos. SÍNODO PARANÁ-MATO
GROSSO: Presbitério Maringá: Reverendo Naamã Mendes, Reverendo
Antonio Godoy Sobrinho, Presbítero Kiyoshi Yaegaish e Presbítero Deodato
Aparecido Soares. Presbitério Mato Grosso Do Sul: Reverendo Elias Soares
Heringer, Reverendo José Amazonas Cavalcanti Filho, Presbitério Norte Do
Paraná: Reverendo Ezequiel Luz, Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima,
Presbítero Uziel de Castro. Presbitério Oeste Do Paraná: Reverendo Ary
Sérgio Abreu Mota. SÍNODO RIO -SÃO PAULO: Presbitério Leste
Paulistano: Reverendo Manoel Francisco da Silva, Reverendo Ezequias dos
Santos, Presbítero Reynaldo Corredor e Presbítero José Martinez Garcia;
Presbitério Rio De Janeiro: Reverendo Odemir batista Suplano, Reverendo
Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Presbítero Eliezer Lopes Jerônimo e Presbítero
José Gregório Lima Filho; Presbitério Vale Do Paraíba: Reverendo Lutero
Alberto Gaspar, Reverendo Tércio Paulo de Almeida e Presbítero Joaquim R.

Filho. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério De Osasco: Reverendo Dimas
Barbosa Lima, Reverendo Edson Zemuner de Paula, Presbítero Osvaldo de
Brito de Moraes e Presbítero Onam Gonçalves de Castro Presbitério
Paulistano: Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães, Reverendo Carlos
Barbosa, Presbítero Irany de Souza Castro;, Presbítero Aldemar Pedroso
Vicente. Presbitério São Paulo: Reverendo Abival Pires da Silveira,
Reverendo Rubens Cintra Damião, Reverendo Odilon de Carvalho, Presbítero
Zilton Bicudo, Presbítero Vicente M. de Melo e Presbítero Naur do Valle
Martins. Sínodo Setentrional: Presbitério Amazonas: Reverendo Licurgo
Ferreira Filho; Presbitério Noroeste: Reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira
e Presbítero João Batista Cavalcanti Neto. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO:
Presbitério Botucatu: Reverendo Ângelo Bereta Filho e Presbítero Alfredo
Marques do Valle; Presbitério Sorocaba: Reverendo José Ausberto Bressane,
Reverendo Jonas de Araújo, Presbítero Hélio Teixeira Callado, Presbítero
Acaccio Cagnoni. Presbitério Sul De São Paulo: Reverendo Misael Ricardo
de Freitas, Presbítero Darcy Antonio Vieira e Presbítero Joel Ribeiro de Barros;
Presbitério De Votorantin: Reverendo Jonas Gonçalves, Reverendo Jairo
Honório Corrêa, Reverendo Hamilton Santana, Presbítero Walter Amândio
Basso, Presbítero Odacir Rodrigues. Também presentes os seguintes
Diretores: 1º Vice-Presidente: Reverendo Abival Pires da Silveira, 2º VicePresidente: Reverendo Otoniel Gonçalves, 3º Secretário – Presbítero Walter
Signorini, Secretário Executivo – Reverendo Cláudio Oliver dos Santos e o
Tesoureiro – Reverendo Pedro Sanches Vierma. Há quorum, pelo que senhor
Presidente declara a abertura dos trabalhos. Segue-se a apresentação de
justificativas de ausência à sessão de abertura, tendo-se pronunciado os
seguintes irmãos: Reverendo Carlos Barbosa, Presbítero Aldemar Pedroso
Vicente, Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, Reverendo Uriel Silveira,
Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima, Presbítero Carlos Jeremias Klein,
Reverendo Naamã Mendes, Reverendo Alfredo de Souza Nogueira, Reverendo
Décio João Machado. Segue-se a leitura da ata da sessão anterior, que é
aprovada. A seguir, resolve-se reconsiderar decisão tomada na sessão de
abertura, no que se refere ao recebimento dos Presbitérios recentemente
constituídos, visto que tal matéria não constou da pauta presente reunião

extraordinária, motivo porque tais Presbitérios serão formalmente recebidos na
próxima reunião ordinária. Às 10:20 horas, suspende-se a sessão. Às 11 horas
reabrem-se os trabalhos. O senhor Presidente esclarece que o concilio passará
a tratar da matéria relativa à homologação por parte do plenário das
deliberações dos Presbitérios jurisdicionados, sobre o projeto de reforma e
estatuto da Constituição da IPI do Brasil. O Secretário Executivo, Reverendo
Cláudio Oliver dos Santos, usa da palavra para discorrer sobre a tabulação dos
votos de cada Concílio, efetuada pela Secretaria Executiva, e esclarece que
deixou de se pronunciar apenas o Presbitério do Ipiranga, do Sínodo Borda do
Campo. São aprovados os seguintes artigos do projeto, acolhendo-se a
redação apresentada, para a seguir, proceder-se à votação final dos mesmos,
após o trabalho de uma Comissão que deverá propor o aprimoramento do texto
definitivo, quanto á clareza e correção gramatical. Resolve-se prorrogar o
horário regimental pra as 12:30 horas. São aprovados os seguintes artigos: 3º;
4º; parágrafo único do art. 20; 27 e alíneas; 32; 37 e parágrafos 1º e 2º; 38; 41;
parágrafos 1º e 2º do art. 44; alínea “a” do art. 45; 60; parágrafo 1º do art. 61;
parágrafo 3º do art. 66; parágrafo 2º do art. 69; 74; 77; parágrafos 2º e 4ºdo
artigo. 89; 116 e parágrafo único; alínea “b” do art. 123; 131 e parágrafo único;
134 e 137. Nomeia-se a Comissão antes referida: Reverendos Dr. Rubens
Cintra Damião, Silas Silveira e Valdemar de Souza e Presbítero Joel
Pascoalino, Eliel Felipe e João Batista Cavalcanti Neto. Às 12:20 horas,
suspende-se a sessão para o almoço. Às 16:45 horas o senhor Presidente
chama à ordem. Com a palavra o Reverendo Silas Silveira relatando o parecer
da Comissão de Redação dos Artigos da Constituição. São aprovados por
unanimidade os seguintes artigos: Artigo 3º – A Igreja tem por fim o culto a
Deus, a proclamação do Evangelho, o ensino da Palavra de Deus, o
aperfeiçoamento da vida cristã e a promoção do reino de Deus entre os
homens. Artigo 4º – A Igreja reconhece como ramos legítimos da Igreja de
Cristo todas as comunhões eclesiásticas que mantêm em sua integridade o
ensino da Palavra de Deus, a vida dos sacramentos e a virtude da fé cristã.
Artigo 20º (fica mantido o caput do artigo acrescentando-se o seguinte)
Parágrafo Único: Serão excluídos do rol especial de membros nele inscritos e
com paradeiro ignorado, por mais de um ano. Artigo 27º – A demissão do rol de

membros comungantes dá-se por: a) exclusão disciplinar; b) renúncia expressa
da jurisdição eclesiástica; c) transferência; d) Jurisdição assumida por outra
Igreja; e) ordenação para o sagrado ministério; f) falecimento; g) abandono das
atividades eclesiásticas por mais de um ano. Artigo 32 – A admissão de
ministros, licenciados e candidatos, deve sempre ser aprovada por escrutínio
secreto e em sessão privativa do Presbitério. Artigo 37 – Ao ministro poderá ser
concedida disponibilidade ativa por tempo limitado e licença, a seu pedido.
Parágrafo 1º – O limite da disponibilidade ou licença será determinado pelo
Presbitério, podendo ser renovado; Parágrafo 2º – É dever do ministro em
disponibilidade ou licença comparecer anualmente às reuniões do Concílio e
prestar

relatório

de

suas

atividades,

sob

pena

de

ser

despojado

administrativamente. Artigo 38º - O oficio de Ministro é essencial à vida da
Igreja e quem o exercer deve possuir elevado grau de conhecimento e aptidão
para ensinar, ser íntegro e bem conceituado, são na fé e de comprovada
piedade e consagração. Artigo 41º - A recepção de Ministros, que venham de
comunhões eclesiásticas e abrangidas pelo disposto do Artigo 4º se fará em
estrita obediência aos artigos 38 e 39. Artigo 44 - (fica mantido o caput; quanto
ao parágrafo único, o mesmo fica remunerado para Parágrafo1º, com a
seguinte redação:) os candidatos oriundos de seminários de outras
denominações deverão, junto a uma instituição teológica da Igreja, submeterse a revalidação de diploma ou a reciclagem de curso, conforme for o caso, de
acordo com regulamentação com Supremo Concílio. Parágrafo 2º – Em casos
excepcionais em que o candidato não cumpre as exigências deste artigo, mas
tem chamada ministerial reconhecida, saber teológico e maturidade espiritual,
os Presbitérios encaminharão o pedido de licenciatura à Comissão Executiva
do Supremo Concílio para aprovação. Artigo 485 – (mantido o caput e as
demais alíneas) Aline A – Apresentação de monografia sobre um ponto comum
de doutrina cristã e exegese sobre texto bíblico, com parecer de uma das
instituições teológicas da Igreja. Artigo 60 – Parágrafo Único – O pastor titular
comissionado será empossado pelo Conselho perante a Igreja. Artigo 61 –
Parágrafo 1º – O pastor assistente terá assento no Conselho com direito a
voto. Artigo 66 – Ministro jubilado é o que passa a inatividade, sem ônus
obrigatório para a Igreja, em razão de idade, de tempo de serviço ou de

invalidez. Parágrafo 3º – O Ministro jubilado poderá continuar em atividade se o
Presbitério julgar conveniente. Artigo 69º – Parágrafo 2º – O Presbítero
conserva os privilégios do parágrafo anterior, ainda que transferido para outra
igreja local. Artigo 74 – Os diáconos são oficiais eleitos pela Assembléia,
escolhido entre homens e mulheres de reconhecida piedade, prudência, estima
e bom conceito perante a Igreja, consistindo o seu ministério especialmente: na
manutenção da ordem e reverência no templo e em suas dependências, na
visitação a enfermos, abandonados, na assistência a órfão, idosos e
necessitados, no estabelecimento de programas sociais e na instrução da
Igreja para o privilégio da contribuição liberal e graciosa. Artigo 77 – A mesa
escolherá seu presidente, secretário e tesoureiro e manterá livros de ata e
contas, que serão submetidos à apreciação do Conselho no fim de cada
exercício eclesiástico. Artigo 89 – Os concílios, com exceção do Conselho, nos
intervalos de suas reuniões são representados por suas Comissões Executiva
e as elas compete velar pela fiel observância e execução das deliberações
conciliares e decidir sobre casos urgentes, “ad referendum” da reunião que se
seguir. Parágrafo 2º – A Comissão Executiva do Supremo Concílio é formada
por sua Diretoria e por um representante de cada Sínodo. Parágrafo 4º –
Competirá à Comissão Executiva do Supremo Concílio a escolha de Secretário
Executivo e do Tesoureiro, dentre os membros da denominação. Artigo 92 b)
por motivo de ausência, depois de convocados, negarem-se a comparecer.
Artigo 116 – O Sínodo é a Assembléia de ministros e presbíteros
representantes de cada Presbitérios sob sua jurisdição. Parágrafo Único – A
representação de cada Presbitério será constituída de quarto ministros

e

quatro presbíteros eleitos dentre seus membros. Artigos 121– J) eleger
representante junto à Comissão Executiva do Supremo Concílio. Artigo 123 – O
Sínodo reúne-se extraordinariamente: a)... b) quando qualquer emergência o
exigir, sendo convocado por iniciativa do presidente ou a requerimento de seus
membros, em número exigido pata quorum. Artigo 131 – A Diretoria do
Supremo Concílio compõem-se de: presidente, três Vice-presidentes e três
secretários temporários, eleitos após a abertura do Concílio. Parágrafo Único –
o manda da Diretoria é de quatro anos. Artigo 134 – O Supremo Concílio
reúne-se ordinariamente de dois em anos. Artigo 137 – As atas do Supremo

Concílio serão elaboradas segundo regras por ele estabelecidas; estas e ser
arquivo estarão a cargo da Diretoria. A seguir o senhor Presidente declara
formalmente

homologada

a

alteração

dos

artigos

da

Constituição,

consubstanciada no texto supra transcrito, rogando-se as bênçãos de Deus
para a preservação e cumprimento dessa norma. Segue-se oração pelo
Reverendo Abival. ENCERRAMENTO: Nada mais. Às 18:07 horas encerra-se
a reunião com o cântico do hino oficial da IPIB, leitura e aprovação desta ata,
oração pelo Presbítero Lindemberg da Silva Pereira e benção apostólica
impetrada pelo senhor presidente. Eu Presbítero Irany de Souza Castro, 2º
secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Instalação
DATA, HORA E LOCAL: 17.02.91, às 9 horas, no Centro Mariápolis – Araceli,
Via Bandeirantes, Km 47, Vargem Grande Paulista, SP. PRESIDENTE:
Reverendo Assir Pereira; SECRETÁRIO: Presbítero Irany de Souza Castro.
ABERTURA: O Senhor Presidente chama à ordem o Concílio, após os
exercícios devocionais e determina que se proceda à verificação do rol.
Responderam à chamada 71 ministros e 56 presbíteros. SÍNODO BORDA DO
CAMPO: Presbitério Caminho Do Mar: Reverendo Milton Cocarelli e
Presbítero Jaime Pereira do Lago; Presbitério Ipiranga: Reverendo João
Correia Lima, Reverendo Onofre de Oliveira, Presbítero João Américo do
Santos: Presbitério Leste: Reverendo Eduardo Galasso Faria, Reverendo
Leonildo Silveira Campos, Presbítero José Estevão de Freitas e Presbítero
Eudes de Lima. SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central:
Reverendo Joaquim Ferreira das Dores; Presbitério Distrito Federal:
Reverendo Silas Silveira, Reverendo Ezequias de Souza e Silva e Presbítero
Salomão Bueno da Silva, Presbítero Josué de Souza e Silva; Presbitério Mato
Grosso Rondônia: Reverendo Jonas Furtado do Nascimento, Reverendo
Rubens Franco Lacerda e Presbítero Eliel Felipe. SÍNODO MERIDIONAL:
Presbitério Catarinense: Reverendo Alceu Braga, Presbítero Décio João
Machado. Presbitério Londrina: Reverendo Paulo Roberto de Farias,
Reverendo Uriel Silveira, Presbítero Carlos Jeremias Klein. Presbitério Sul Do
Paraná: Reverendo Evandro Luís Luchini, Reverendo Mathias Quintela de
Souza, Presbítero Alcy Thomé da Silva e Presbítero Douglas Monteiro.
SÍNODO DAS MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Reverendo
Davi Rose de Carvalho, Reverendo Silas Paulo de Souza Costa, Presbítero
Paulo Silveira e Presbítero Paulo Rubens Franco. Presbitério Sudoeste De
Minas: Reverendo Jaime Jorge, Reverendo Gervásio Franco Cruz, Presbítero
Irson Ribeiro de Oliveira e Presbítero César José dos Santos; Presbitério Sul
De Minas; Reverendo Isaías Garcia Vieira, Reverendo Marcelo Pereira,
Presbítero Célio Ribeiro Camargo Filho e Presbítero Cláudio Celso Porto Diniz.

SÍNODO OCIDENTEAL: Presbitério Araraquarense: Reverendo José Carlos
Vaz de Lima, Reverendo Raul Hamilton de Souza, Presbítero Adair Sérgio
Eduardo Camargo, Presbítero José Del Ré. Presbitério Campinas: Reverendo
Alírio Camilo, Reverendo Cylas Rissardi e Presbítero Lindemberg da Silva
Pereira; Presbitério Noroeste Paulista: Reverendo Sidnei Toledo Garcia,
Reverendo Edson Avelino da Silva; Presbitério Oeste: Reverendo Paulo de
Ângelo, Reverendo José Fagundes Dias e Presbítero Onofre José Vieira.
SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério De Assis: Reverendo Walmir
Machado Ribeiro, Presbítero Walter Signorini e Presbítero Dauto Camargo;
Presbitério Central Paulista: Reverendo Valdemar de Souza, Reverendo José
Wilson Alves de Andrade, Presbítero Hilário Michelini, Presbítero Valdelino
Peroto; Presbitério Centro Oeste Paulista: Reverendo Claudecir da Silva,
Reverendo Alfredo de Souza Nogueira, Presbítero Oséas Francisco Pereira.
Presbitério De Ourinhos: Reverendo Ademar Rogato e Reverendo Rogério
César. SÍNODO ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Reverendo Milton dos
Santos, Reverendo José Carlos Barbosa, Presbítero Joel Pascoalino Ferrar,
Presbítero Érvio de Matos. Presbitério Freguesia: Reverendo José Sanches
Vallejo Neto, Presbítero João Bosco Lima, Presbítero Moacir Benvindo de
Carvalho; Presbitério De Santana: Reverendo Cláudio Oliver dos Santos,
Reverendo Leontino Farias dos Santos, Presbítero Roberto Freiria Estevão.
SÍNODO PARANÁ-MATO GROSSO: Presbitério Maringá: Reverendo Naamã
Mendes, Reverendo Antonio Godoy Sobrinho, Presbítero Kiyoshi Yaegaish e
Presbítero Deodato Aparecido Soares. Presbitério Mato Grosso Do Sul:
Reverendo Elias Soares Heringer, Reverendo José Amazonas Cavalcanti Filho,
Presbitério Norte Do Paraná: Reverendo Ezequiel Luz, Reverendo Éber
Ferreira Silveira Lima, Presbítero Uziel de Castro. Presbitério Oeste Do
Paraná: Reverendo Ary Sérgio Abreu Mota. SÍNODO RIO -SÃO PAULO:
Presbitério Leste Paulistano: Reverendo Manoel Francisco da Silva,
Reverendo Ezequias dos Santos, Presbítero Reynaldo Corredor e Presbítero
José Martinez Garcia; Presbitério Rio De Janeiro: Reverendo Odemir Batista
Suplano, Reverendo Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Presbítero Eliezer Lopes
Jerônimo e Presbítero José Gregório Lima Filho; Presbitério Vale Do Paraíba:
Reverendo Lutero Alberto Gaspar, Reverendo Tércio Paulo de Almeida e

Presbítero Joaquim R. Filho. SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério De Osasco:
Reverendo Dimas Barbosa Lima, Reverendo Edson Zemuner de Paula,
Presbítero Osvaldo de Brito de Moraes e Presbítero Onam Gonçalves de
Castro. Presbitério Paulistano: Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães,
Reverendo Carlos Barbosa, Presbítero Irany de Souza Castro, Presbítero
Aldemar Pedroso Vicente. Presbitério São Paulo: Reverendo Abival Pires da
Silveira, Reverendo Rubens Cintra Damião, Reverendo Odilon de Carvalho,
Presbítero Zilton Bicudo, Presbítero Vicente Martins de Melo e Presbítero Naur
do Valle Martins.

SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério Amazonas:

Reverendo Licurgo Ferreira Filho; Presbitério Noroeste: Reverendo Áureo
Rodrigues de Oliveira e Presbítero João Batista Cavalcanti Neto. SÍNODO SUL
DE SÃO PAULO: Presbitério Botucatu: Reverendo Ângelo Bereta Filho e
Presbítero Alfredo Marques do Valle; Presbitério Sorocaba: Reverendo José
Ausberto Bressane, Reverendo Jonas de Araújo, Presbítero Hélio Teixeira
Callado, Presbítero Acaccio Cagnoni. Presbitério Sul De São Paulo:
Reverendo Misael Ricardo de Freitas, Reverendo Walmir Mendes, Presbítero
Darcy Antonio Vieira e Presbítero Joel Ribeiro de Barros; Presbitério De
Votorantin: Reverendo Jonas Gonçalves, Reverendo Hamilton Santana,
Presbítero Walter Amândio Basso, Presbítero Odacir Rodrigues. Há quorum,
pelo que o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos da décima segunda
reunião ordinária do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil. Segue-se o Culto de Instalação do Concílio com mensagem proferida
pelo Reverendo Assir Pereira baseada no texto de Efésios 1 e celebração da
Ceia do Senhor. Às 11 horas suspende-se a sessão. Às 11:20 horas são
reabertos os trabalhos. O senhor Presidente determina que se proceda a
segunda verificação do rol. Respondem à chamada os mesmos representantes
já mencionados. Resolve-se aceitar com credencial dos representantes, os
documentos já enviados pelos concílios junto com o relatório de estatística.
Registra-se voto contrario do Presbítero João Américo dos Santos. Resolve-se
receber e dar assento aos presbitérios recém constituídos, a seguir
mencionados, orando o Reverendo Uriel Silveira: Presbitério Litoral Paulista:
Reverendo Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão; Presbitério Carapicuíba:
Reverendo Maurício Miranda, reverendo Braz Aparecido de Souza e Presbítero

José Antonio de Souza; Presbitério Novo Osasco: Reverendo Pedro Augusto
Pires Ferrari, Reverendo Geodi Camargo de Almeida, Presbítero Adelmo
Nunes Pereira e Presbítero Sebastião Sabino de Lima; Presbitério BahiaSergipe: Reverendo Edival Ferreira Brandão, Reverendo Miguel Silvalee,
Presbítero

Apolônio

Elias

Dória;

Presbitério

Pernambuco-Alagoas:

Reverendo Roberto de Andrade Lira, Reverendo Alfredo Maciel Vieira de Mello,
Presbítero José Thales de Oliveira e Presbítero José Marcos de Oliveira. Por
via de conseqüência o Concílio declara extinto o Presbitério PernambucoBahia, do qual foram desdobrados aqueles agora recebidos. O Supremo
Concílio passa a funcionar com 81 ministros e 61 presbíteros, num total de 142
conciliares. Às 12:30 horas os trabalhos são suspensos com uma oração pelo
Reverendo Alfredo de Souza Nogueira. Às 13:32 horas é reaberta a sessão.
Segue-se o processo de eleição conforme proposta da Comissão Eleitoral, ou
seja, por chapas e não por nomes isolados. Colhidos e apurados os voto,
verificou-se o seguinte resultado: Chapa “A”, encabeçada pelo Reverendo
Abival Pires da Silveira com 104 votos e chapa “B” encabeçada pelo
Reverendo Ezequias dos Santos com 36 votos. Registram-se 2 votos nulos. É
a seguinte chapa eleita: Presidente: Reverendo Abival Pires da Silveira; 1º
Vice-Presidente: Reverendo Antonio Godoy Sobrinho; 2º Vice-Presidente:
Reverendo Mathias Quintela de Souza; 3º Vice-Presidente: Reverendo Jonas
Gonçalves; 1º Secretário: Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães; 2º
Secretário: Presbítero Irany de Souza Castro; 3º Secretário: Reverendo Edival
Ferreira Brandão. O Reverendo Assir Pereira declara formalmente a posse da
nova Diretoria eleita, orando o Reverendo Rubens Cintra Damião. Assume a
direção dos trabalhos a nova Diretoria, fazendo uso da palavra o Reverendo
Abival Pires da Silveira que, em nome da Igreja, agradece ao companheirismo,
amor e solidariedade demonstrados pelo Reverendo Assir Pereira e toda
Diretoria cujo mandato ora se expira. Após o pronunciamento do senhor
Presidente, usa da palavra cada um dos componentes da Diretoria ora
empossada. O Reverendo Assir Pereira assume a representação do Presbitério
de Santana, como titular, em substituição ao suplente Reverendo Cláudio
Oliver dos Santos. Resolve-se determinar o horário das sessões, o mesmo
adotado na sessão de abertura. Dispensada a nomeação da Comissão de

Exercícios Devocionais ficando a cargo da Mesa a responsabilidade de
designar pessoas encarregadas para as meditações matinais. Autorizada a
retirada dos Presbíteros João Américo dos Santos, do Presbitério Ipiranga,
Deodato Aparecido Soares e Kiyoshi Yaegashi do Presbitério de Maringá.
ENCERRAMENTO: Às 15:35 horas encerra-se a presente sessão com um
oração pelo senhor Presidente. Eu, Presbítero Irany de Souza Castro,
secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 17.02.91, às 15:40 horas, no Centro Mariápolis –
Araceli, Via Bandeirantes, Km 47, Vargem Grande Paulista, SP. PRESIDENTE:
Reverendo Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo Hírcio de
Oliveira Guimarães. ABERTURA: O Senhor Presidente chama o Concílio à
ordem e determina o início dos trabalhos, dispensada nova chamada, de vez
que estão presente todos os conciliares que participaram da sessão anterior.
Fica adiada a leitura da ata da sessão anterior. São recebidos os seguintes
documentos, com encaminhamento às comissões de trabalho, como segue:
Doc. 1, do Presbitério Oeste, contendo pedido de esclarecimento sobre
sustento pastoral: Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 2, do Presbitério de
Assis, contendo proposta de dízimos nos seminários: Comissão de Papéis e
Consultas; Doc.3, do Plenário, contento proposta de revalidação

cursos

teológicos: Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 4, do Plenário, contendo
proposta de reformulação do trabalho leigo: Comissão de Análise do PBD; Doc.
5, do Presbitério Oeste do Paraná, contendo justificativa sobre ausência de
representante à presente reunião do Supremo Concílio, que permanece sobre
a mesa: Doc. 6, do

Sínodo Paraná-Mato Grosso do Sul, contendo sobre

pagamento de férias pastorais ; Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 7 , do
Presbitério do Rio de Janeiro, contendo consulta sobre ministro divorciado:
Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 8, do Sínodo Rio-São Paulo, contendo
consideração sobre atividade leigas: Comissão de Exame do PBD; Doc. 9, do
Presbitério Araraquarense, contendo proposta de estudo sobre nova Confissão
de Fé para a IPIB, encaminhado a Comissão do PBD; Doc. 10, do Plenário,
contendo pedido de providência sobre possível adesão à maçonaria: Comissão
de Papéis e Consultas; Doc. 11, abaixo-assinado contendo pedido de
reconsideração da Congregação de Vila Ede, São Paulo: Comissão de Papéis
e Consultas; Doc. 12, da Comissão Executiva do Supremo Concílio, contendo
relatório do quadriênio 1987/1990: Comissão de Exame de relatórios da
Comissão Executiva; Doc. 13, da Comissão Executiva do SC, encaminhado

projeto do PBD; Comissão de Análise do PBD; Doc. 14 Livro de atas do Sínodo
Rio- São Paulo; Doc. 15, Livro de atas do Sínodo Ocidental: Doc. 16, Livro de
atas do Sínodo Oeste Paulista; Doc. 17. Livro de atas do Sínodo Setentrional;
Doc. 18, Livro de atas do Sínodo Meridional; Doc. 19, Livro de atas do Sínodo
Oriental, encaminhados à Comissão de Exame de Atas e Atos do Sínodo; Doc.
20, Livro de atas da Comissão Executiva do SC , encaminhado à Comissão
respectiva; Doc. 21 – Livro de atas (dois volumes) do Supremo Concílio:
encaminhado à Comissão de Exame de transcrição

de atas do SC. São

nomeadas as Comissões de Trabalho como segue: Comissão de Análise do
Plano Básico de Diretrizes: Reverendos Éber Ferreira Silveira Lima, Ezequias
dos Santos, Naamã Mendes, Tiago Escobar de Azevedo, José Carlos Vaz de
Lima, Assir Pereira, Walmir Machado Ribeiro, Leonildo Silveira Campos,
Alfredo de Souza Nogueira e Presbíteros Adelmo Nunes Pereira, Apolônio
Elias Dória, Adair Sérgio Eduardo Camargo, Paulo Pereira Nogueira, Célio
Ribeiro Camargo Filho e Naur do Valle Martins; Comissão de Papéis e
Consultas: Reverendos Silas Silveira, Rubens Cintra Damião, Carlos Barbosa,
Isaías Garcia Vieira e Presbíteros Douglas Monteiro, Roberto da Freiria
Estêvão, Hélio Teixeira Callado e Joel Pascoalino Ferrari; Comissão de
Exame dos Relatórios da Comissão Executiva ( Presidência, Secretaria
Executiva, Relações Internacionais): Reverendos Leontino Farias dos
Santos, Uriel Silveira, Milton dos Santos, Valdemar de Souza, José Rubens
Jardilino, Paulo Mello Cintra Damião e Presbíteros: Hilário Michelini, Décio
João Machado, Sebastião Sabino de Lima, Onam Gonçalves de Castro e Zilton
Bicudo. Comissão de Finanças e Orçamento – Tesouraria: Presbítero
Lindenberg da Silva Pereira e Reverendos Silvânio Silas Ribeiro Cabrial,
Alfredo Maciel Ferreira de Mello, Miguel Silvalee, José Sanches Vallejo Neto e
Edson Zemuner de Paula e Presbíteros Alcy Thomé da Silva, Joel Ribeiro de
Barros e Moacir Benvindo de Carvalho. Comissão: Secretaria de Missões e
Evangelização: Reverendos Milton Cocarelli, Paulo de Ângelo, Evandro Luís
Luchini, David Rose de Carvalho, Eduardo Galasso Faria e Presbíteros Acácio
Cagnone, José Thales Chagas, Dauto Camargo e Eliel Felipe.

Comissão:

Fundação “Eduardo Carlos Pereira”: Reverendos: Dimas Barbosa Lima,
João Correia Lima, Jonas Furtado do Nascimento, Alceu Roberto Braga e

Presbíteros Jaime Pereira do Lago, Carlos Jeremias Klein e Marcos José de
Oliveira. Comissão de Educação Cristã: Reverendo Cylas Rissardi, Hamilton
Santana Moreira, Odilon de Carvalho, Gervásio Francisco Orru, Marcos Paulo
Monteiro da Cruz Bailão, Roberval Andrade Lira, Jonas de Araújo e Marcelo
Pereira e Presbíteros Reynaldo Corredor e João Batista Cavalcanti Neto.
Comissão de Diaconia – Betel: Reverendos Raul Hamilton de Souza, Ademar
Rogato, José Carlos Barbosa, Elias Soares Heringer, Waldir Mendes e
Presbíteros : Odacir Rodrigues, Alfredo Marques do Valle e José Martinez
Garcia. Comissão Forças Leigas: Reverendos Áureo Rodrigues de Oliveira,
Sidnei Toledo Garcia, Tércio Paulo de Almeida, Lutero Alberto Gaspar e
Presbíteros Salomão Bueno da Silva, Irson Ribeiro de Oliveira e Érvio de
Matos; Comissão de Comunicação e Informática: (Livraria Editora “Pendão
Real”, O Estandarte, Alvorada, Secretaria de Informática) Reverendos Ângelo
Bereta Filho, José Fagundes Dias, Getúlio de Andrade e Presbíteros Darcy
Antonio Vieira, Paulo Silveira, César José dos Santos e Vicente Martins de
Mello. Comissão Acampamento “Cristo é Vida”: Reverendos Silas Paulo de
Souza Costa, Misael Ricardo de Freitas, Maurício Miranda e Presbíteros
Claúdio´Celso Porto Diniz e Valdelino Peroto. Comissões Especiais: ( Museu
e História, Manuel de Ofícios Religiosos, Música e Liturgia) Reverendos Geodi
Camargo de Almeida, joaquim Ferreira das Dores, Ary Sérgio Abreu Mota e
Presbíteros Eliézer Lopes Jerônimo e Josué de Souza e Silva. Comissão de
Atas e Atos da Comissão Executiva: Reverendos Onofre de Oliveira,
Ezequias de Souza e Silva e Presbíteros Osvaldo Brito de Moraes e José
Antonio de Souza. Comissão de Transcrição de Atas do Supremo Concílio:
Reverendos Braz Aparecido de Souza, pedro Augusto Pires Ferrari, Licurgo
Ferreira Filho e Presbítero José Gregório Lima Filho. Comissão de Relações
Públicas: Reverendo Alírio Camilo e Presbítero José Gregório Lima Filho.
Comissão de Estatística e estado Espiritual: Reverendos Paulo Roberto de
Farias, José Amazonas Cavalcanti Filho, Odemir Batista Suplano e Presbíteros
Uziel de Castro e Paulo Rubens Franco. Comissão de Atas e Atos dos
Sínodos: Reverendos Alírio Camilo, José Ausberto Bressane, Rubens Franco
Lacerda, Jaime Jorge, Edson Avelino da Silva, José Wilson Alves de Andrade,
Claudecir da Silva, Rogério César, Ezequiel Luz, Manoel Francisco da Silva e

Presbíteros José Del Ré, Onofre José Vieira, Oséias Francisco Pereira, João
Bosco de Lima, Joaquim Ribeiro Filho e Valdevino de Jesus Pinheiro
Boaventura. Encerramento: Às 21:30 horas a sessão é encerrada com oração
pelo senhor Presidente. Nada mais. Eu, Reverendo Hírcio de Oliveira, lavrei e
assino a presente ata.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 18.02.91, às 10:45 horas, no Centro Mariápolis –
Araceli, Via Bandeirantes, Km 47, Vargem Grande Paulista, SP. PRESIDENTE:
Reverendo Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo Hírcio de
Oliveira Guimarães. O Senhor Presidente chama o Concílio à ordem, após os
exercícios devocionais, e registro das seguintes presenças: Reverendo Sérgio
Marcus Pinto Lopes, Secretário Regional do

CLAI – Conselho Latino-

Americano de Igrejas, para o Brasil; Prof. Laan Mendes, Coordenador regional
do CELADEC – Comissão Evangélica Latino-Americano de Educação Cristã,
para o Brasil, Reverendo Celso César Machado, Missionário da IPIB servindo
na Igreja Evangélica Presbiteriana em Chile e Luiz Carlos Martins Ribeiro,
Missionário, servindo em Betel – Lar da Igreja. Segue-se oração pelo senhor
Presidente, que determina seja procedido à verificação do quorum.
Responderam à chamada os mesmo representantes presentes à sessão
anterior, com as seguintes alterações: assume a representação do Presbitério
São Paulo o Presbítero Abner Alonso Machado, em substituição ao Presbítero
Zilton Bicudo;

assume a representação do Presbitério Leste o Presbítero

Flávio Barros Teixeira, em substituição ao Presbítero Uildes de Lima. Toma
assento na representação do Presbitério de Assis o Reverendo Paulo de Melo
Cintra Damião, que apresenta justificativa de ausência às sessões anteriores, e
na representação do Presbitério de Norte do Paraná o Presbítero Ivan Silvério.
Assume a representação do Presbitério de Osasco o Reverendo Oséias
Gribeler, em substituição ao Reverendo Dimas Barbosa Lima. Assume a
representação do Presbitério Central Paulista do Reverendo Antonio Carlos
Nasser em substituição ao Reverendo José Wilson Alves de Andrade.
Aprovam-se as atas das sessões anteriores. Recebem-se os seguintes papéis:
Doc. 22: do Plenário, contendo proposta de publicação de obras sobre o
Centenário da IPIB: Comissão de Especial; Doc. 23: do Presbitério Freguesia,
sobre proposta de adequação do Acampamento “Cristo é Vida”, com vistas aos
grandes eventos da Igreja Nacional: Comissão de Acampamento “Cristo é

Vida”; Doc. 24: do Plenário, contendo proposta de reformulação da Carteira de
Ministro: Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 25: do Plenário, contendo
pedido de providência quanto ao Congresso Nacional de Umpismo: Comissão
de Forças Leigas; Doc. 26: do Presbitério Sul do Paraná: contendo proposta de
aperfeiçoamento do trabalho de Educação Cristã: Comissão do PBD; Doc. 27;
Sínodo Meridional, comunicando a representação daquele Concílio perante a
Comissão Executiva da IPIB, que permanece sobre a Mesa; Doc. 28 do
Plenário, sobre Campanha de Construção da Casa de Meu Pai – Reverendo
Trajano Siqueira: Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 29 do Plenário,
propondo adequação do Código Eleitoral à Constituição vigente: Comissão de
Papéis e Consultas; Doc. 30: do Plenário, propondo adequação do Código
Eleitoral; Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 31: Sínodo Paraná-Mato
Grosso do Sul, comunicando mudança de nome do referido Concílio, para
Sínodo Vale do Rio Paraná, que permanece sobre a Mesa; Doc. 32: do Sínodo
Oeste Paulista, relativo à movimentação de Igrejas, que permanece sobre a
Mesa; Doc. 33: da Mesa do Supremo Concílio, referente à prorrogação de
mandato das Diretorias com personalidade jurídica: Comissão do PBD; Doc.
34: do Plenário, referente à situação Salarial dos Jubilados: Comissão de
Papéis e Consultas; Doc. 35: do Sínodo das Minas Gerais, enviando o livro de
atas para exame: Comissão de Exame de Livros; Doc. 36: do Sínodo de São
Paulo, contendo relatório de movimentação de Igrejas e obreiros: Comissão de
Estatística e Estado Espiritual; Doc. 37, do Sínodo de São Paulo, contendo
justificativa do não encaminhamento do livro de atas: Comissão de Exame de
Livros; Doc. 38, do Plenário, contendo pedido de permanência do Diretor do
Acampamento “Cristo é Vida”: Comissão do Acampamento “ Cristo é Vida”.
Encerramento: Às 11:30 horas, encerra-se a presente sessão, com uma
oração pelo Reverendo Abival Pires da Silveira, prevendo-se a retomada das
atividades em plenário no dia de amanhã. Nada mais. Eu, reverendo Hírcio de
Oliveira Guimarães, 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão

DATA, HORA E LOCAL: 19.02.91 horas, no Centro Mariápolis – Araceli, sito à
Via Bandeirantes, Km 47, Vargem Grande Paulista, São Paulo. PRESIDENTE:
Reverendo Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo Hírcio de
Oliveira Guimarães. O Senhor Presidente chama o Concílio à ordem, após os
exercícios devocionais. Procedida à verificação do rol, constata-se o
comparecimento dos mesmos conciliares presentes à reunião anterior, com as
seguintes alterações: assume a representação do Presbitério Leste o
Reverendo Pedro Sanches Vierma, em substituição ao Reverendo Eduardo
Galasso Faria; assume a representação do Presbitério Litoral o Reverendo
Wilson Roberto Sales Devidé e, na representação do Presbitério Caminho do
Mar, o Presbítero Antonio Benjamim Rodrigues Ivo. Aprova-se o texto da ata
anterior. Às 09:45 horas, a sessão é suspensão, para continuação dos
trabalhos nas Comissões. Às 14 horas o senhor Presidente chama à ordem o
Concílio, orando a seguir. O plenário autoriza a retirada do Presbítero Darcy
Antonio de Carvalho, do Presbitério Sul Paulista. Recebem-se os seguintes
papéis: Doc. 39: da Diretoria pedindo regulamentação para missionários:
Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 40: do Plenário, sobre forma de
batismo: Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 41, do Plenário sobre
dispensa do rebatismo: Comissão de Papéis e Consultas; Doc. 42: do Plenário,
sobre situação do nosso povo: Comissão de Papéis e Consultas. O plenário
resolve que serão concedidos aos oradores 3 minutos de prazo a primeira fala,
e 1 minuto para a segunda. Toma assento no Concílio o Reverendo Osvaldo de
Pinho

Monteiro,

substituindo

o

Reverendo

Odilon

de

Carvalho

na

representação do Presbitério de São Paulo. O relator da Comissão de Exame
de Livros dos Sínodos propõe a aprovação dos mesmos, com as seguintes
observações: SÍNODO DAS MINAS GERAIS: Há palavras rasuradas e falta
etiqueta para identificação do livro. Na ata da segunda reunião, constata-se
que não há o registro de quem dirigiu a reunião, e nem foram cumpridas as
normas de ordem contidas nos artigos 43 e 44 do regimento interno da IPIB.

SÍNODO ORIENTAL: Estranha-se que desde 1984, data da última reunião, o
referido Sínodo só tenha se reunido em abril de 1990. Deverá citado Concílio
apresentar sua justificativa à Comissão Executiva do Supremo Concílio no
prazo de 6 meses. SÍNODO MERIDIONAL: O espaço que seria reservado à
aprovação do livro foi inutilizado, bem como o registro do encerramento do livro
foi efetuado deixando-se a folha 100 em branco. SÍNODO OESTE PAULISTA:
Há rasuras, entrelinhas, invasão de margem em várias atas e falta de espaço
entre as atas, o que dificulta sua identificação. SÍNODO OCIDENTAL: 1ata da
16ª reunião ordinária: estranha-se a não formação da Comissão de Estatística;
2. Não constam na ata as observações relativas ao exame nos livros de atas
do Presbitério Sudoeste e Minas, São Paulo-Minas, Campinas e Sul de Minas,
contrariando o disposto no artigo 82, inciso IV. § 2º da Constituição; 3. A ata da
1ª sessão não foi aprovada; 4. Na ata da reunião extraordinária : 4.1. Não
consta a data da reunião; 4.2. não consta o nome da cidade; 4.3. a
representação do Presbitério da Araraquarense está em desconformidade com
a Constituição: 4 pastores e 3 presbíteros, quando deveria ser 3 pastores e 3
presbíteros: 4.4. Estranha-se o fato de a Comissão Executiva do Sínodo ter
efetivado a distribuição do seu Sínodo, quando correto seria uma reunião
extraordinária; 5. Ata da 17ª reunião ordinária; 5.1. Não foi obedecida a ordem
dos trabalhos, conforme o regimento interno da IPIB; 5.2. Não consta da ata as
observações relativas ao exame nos livros de atas dos Presbitérios Peste e
Noroeste

Paulista,

contrariando

dispositivo

constitucional

(art.82);

5.3.

Estranha-se a não formação da Comissão de Estatística; 5.4. A ata da 1ª
sessão não foi aprovada; 5.5. A transcrição da ata não está assinada. 6. A
aprovação transcrita na folha 51, pelo Sínodo, aprovando suas atas, é
inconstitucional, visto que tal prerrogativa é de competência do Supremo
Concílio, cabendo ao Sínodo a aprovação da transcrição de suas atas.
SÍNODO RIO-SÃO PAULO: 1. Na ata de instalação a sessão é suspensa,
quando deveria ser encerrada. 2. Estranha-se que a eleição da Diretoria tenha
sido efetuada na sessão seguinte de instalação. 3. Na ata da segunda sessão
da primeira reunião, na folha três, usa-se várias vezes o termo “reunião”,
referindo-se à sessão em andamento, quando o correto seria registrar
“sessão”; 4. A ata da 2ª sessão da 1ª reunião, após a instalação do Supremo

Concílio, não foi transcrita pelo secretário permanente. A ata em questão foi
lavrada pelo 1º secretário. Tal ato é contrário ao disposto na Constituição, art.
125, § 2º; 5. Na ata da 13ª sessão, na folha 11, quando do parecer da
Comissão que examinou o livro de atas do Presbitério do Rio de Janeiro, não
estão registradas as observações havidas, contrariando o art. 82 inciso IX, § 2º
da Constituição; 6. Na ata da 3ª sessão, consta a aprovação do Estatuto do
Sínodo sem que o mesmo tenha sido registrado em sua íntegra; 7. Na 3ª, não
foi observado a ordem dos trabalhos conforme regimento interno da IPIB, arts.
43 e 44; 8. Na 4ª, ordinária, folha 13 verso, não consta o registro das
observações efetuadas nos livros dos Presbitérios, contrariando dispositivo
constitucional já citado; 9. Há rasuras nas folhas 9 e 11; 10. Há registros fora
do corpo da ata nas folhas 10 e11. SÍNODO SETENTRIONAL: 1. Na ata da 10ª
reunião observou-se: a) não foram observadas, no primeiro dia da reunião, as
ordens de trabalho do regimento interno da IPI do Brasil nos termos dos artigos
43 e 44; b) na ata da sessão de abertura não consta que foi transcrita pelo
secretário permanente, contrariando a Constituição~da IPIB em seu artigo 125
§ 2º; c) Na segunda sessão não há registro das observações levantadas pelo
comissão de exame de livros de atas dos Presbitéiros Norte, Nordeste e
Pernambuco-Bahia, conforme artigo 82 inciso IX parágrafo 2º ( página 88); d)
Na segunda sessão não consta a aprovação da ata; e) Não consta que a ata
da segunda sessão fora transcrita pelo secretário permanente, contrariando a
constituição da IPIB em seu artigo 125 parágrafo 2º. 2. Na 11ª reunião ordinária
observa-se : a) Sessão de abertura: a.1) a ata

não foi encerrada; a.2) não

consta que foi transcrita pelo Secretário Permanente, contrariando a
Constituição da IPIB em seus artigo 125 parágrafo 2º. b) 2ª Sessão : b.1) não
consta o quorum da sessão, embora, lê-se a seguinte frase: “Foi iniciada após
a devocional a reunião com a verificação do quorum com a ausência dos
Reverendos Iloivaldo Rodrigues e José Antonio Gonçalves”. (página 94 linhas 8
– 10); b.2) É nomeado para Comissão de exame de livro de atas do Presbitério
Amazonas o Reverendo Iloivaldo, que está ausente do Concílio; b.3) Na página
97, a parto da linha 21, uma das comissões de exames de atas dá seu parecer
sobre atas da Comissão Executiva desse Presbitério, transcrita no livro de atas.
O Sínodo não tem competência para aprovar atas das Comissões Executivas

dos Presbitérios a ele jurisdicionados; b.4) Não consta que foi transcrita pelo
Secretário Permanente. 3. Reunião Extraordinária: a) Sessão de Abertura: a.1)
Não foi observado a ordem dos trabalhos na sessão de abertura, conforme
artigo 43 do Regimento Interno da IPI do Brasil; a.2) Não consta o motivo da
reunião (agenda), para qual foi convocada; a.3) Na ata da sessão de abertura
não consta que foi transcrita pelo Secretário Permanente. b) 2ª Sessão: b.1)
Não foi aprovada a ata; b.2) Há espaços em branco na página 104. 4.
Observações Gerais: 1. Espaços em branco na página 92; 2. O Sínodo, desde
a última reunião ordinária desse Supremo Concílio, não aprovou a transcrição
de atas da Secretaria Permanente, de nenhuma das atas transcritas no livro.
Que esse ato seja efetuado imediatamente. 3. As inscrições efetuadas pelo
Secretário Permanente nas páginas 92, 101, 104 estão fora de regulamentação
e de maneira irregular. Que se dê ao Secretário Permanente orientações no
que diz respeito à transcrição de atas. Quanto às atas do Sínodo de São Paulo,
que se aceite a justificativa do Secretário Permanente atual, quanto ao extravio
do livro de atas e respectivos documentos do Sínodo. Que se conceda ao
prazo de 6 meses, a partir desta reunião, para que se coloque em ordem o livro
e os documentos, com prestação de contas à Comissão Executiva do Supremo
Concílio para a devida aprovação. Registre-se censura ao referido Concílio
pela falta de zelo com referência a seus documentos e livro. Quanto aos livros
dos Sínodos Sul de São Paulo, Borda do Campo, Brasil Central e Paraná-Mato
Grosso do Sul, considerando-se que os mesmos não foram apresentados para
exame, que se conceda o prazo de até o mês de abril próximo para
apresentação dos mesmos à Comissão Executiva do Supremo Concílio,
registrando-se censura pela displicência dos referidos Sínodos. Recomendase que a Comissão Executiva oriente os concílios no sentido de serem mais
cuidadosos na elaboração de suas atas para maior fidelidade dos registros.
Quanto ao Doc. 12,da Comissão de Educação~Cristã, resolve-se aprová-lo
com as seguintes recomendações: a) que o Secretário de Educação Cristã
disponha de condições para trabalho em regime de tempo integral; b) a
Secretaria de Educação Cristã promoverá

cursos de treinamento para

professores e líderes, no sentido de atender às necessidades da Igreja
Nacional; c) a Secretaria desvinculará os responsáveis pelos cursos de

treinamento, da edição do e produção do material; d) a Secretaria agilizará a
produção do material para classe de catecúmenos; e) a Secretaria
desenvolverá estudos para avaliação das necessidades e possibilidades de
produção de material para Educação Cristã mas escolas seculares; f) a
Secretaria estará atenta à linguagem do material produzido, para que seja mais
simples e objetiva em vista as diferenças culturais; g) a Secretaria
desenvolverá

estudo

de

modelos

alternativos

para

Educação

Cristã.

Recomenda-se às Igrejas locais, concílios e líderes, que numa demonstração
de zelo, amor e fidelidade para com a Igreja Nacional, adotem o material
produzido pela Secretaria de Educação Cristã em busca de unidade maior da
Igreja. Registra-se: a) Voto de apreciação ao trabalho responsável e sério que
a Secretaria de Educação Cristã tem desenvolvido até o momento na produção
de revistas, com destaque para pontualidade na remessa às igrejas; b) o
esforço da Secretaria que apesar da falta de recursos tem buscado ampliar
suas atividades, promovendo cursos para reciclagem e orientação de
professores e líderes, preparando material alternativo através de cadernos de
assuntos especiais; Doc. 12, parte do relatório da Comissão de Assuntos
Especiais (Museu e História) e Manual de Culto e Liturgia): Resoluções: a)
providenciar

imediatamente

local

adequado

para

guarda

segura

dos

documentos históricos da Igreja; b) criar assessorias regionais para coleta de
dados históricos em seus presbitérios e envio ao Centro de Documentação e
História da IPIB; c) a Comissão Executiva providenciará para que sejam
copiados e encaminhados ao Centro de Documentação e História da IPIB os
documentos de interesse histórico das Igrejas; Doc. 22 (Música e Liturgia),
resoluções: a) Nomear Comissão de Historiadores e Estudiosos para
levantamento de documentos das várias áreas de vida da Igreja; b) assessoria
de finanças proverá verba dentro da peça orçamentária da IPIB para
suprimento de despesas necessárias ao levantamento do material acima
referido; c) a Comissão Especial apresentará, na reunião ordinária do Supremo
Concílio, em 1993, esboços dos capítulos do livro; d) integrarão a referida
Comissão: Reverendo Paulo de Mello Cintra Damião, Gerson Correia de
Lacerda, Éber Ferreira Silveira Lima, Antonio Gouveia de Mendonça, Franck
Arnold; e) Autoriza-se a retirada do Reverendo Alceu Roberto Braga, do

Presbitério Catarinense. Doc. 12: Relatório da Comissão Executiva ( parte
referente à Fundação “Eduardo Carlos Pereira”): Resolve-se aprovar o relatório
da Mesa e dos seminários de São Paulo, Londrina e Fortaleza, com as
seguintes recomendações: a) que os seminários de São Paulo e Fortaleza, a
exemplo do de Londrina, incluam os orçamentos em seus relatórios,
discriminando-os ano por ano; b) que o seminário de Fortaleza elabore seu
relatório dentro de normas técnicas; c) que a Fundação “Eduardo Carlos
Pereira” desenvolva trabalho de despertamento de vocações em todas a
denominação com a participação dos seminários. Doc. 21: relatório da
Comissão de Exame de transcrição de atas do Supremo Concílio: aprovado.
Doc. 12: relatório da Comissão Executiva (parte referente da Secretaria de
Finanças e da Tesouraria da IPIB, Fundação “Eduardo Carlos Pereira” e da
Livraria “Pendão Real”): relatório aprovado com as seguintes recomendações:
que a Comissão Executiva observe quando da nomeação da Secretaria de
Finanças e Orçamento que sejam pessoas em condições de assumir este
papel e executa-lo. Assim evitará que se repita o quadro da equipe anterior,
cujo trabalho foi realizado por um único membro da Comissão, ao qual
parabenizamos pelo esforço e persistência; 2. Que se evite saldar
compromissos financeiros da Igreja com atrasos, uma vez que tal procedimento
depõe contra o nome da Igreja; 3. Que a Comissão Executiva providencie junto
aos Seminários (São Paulo, Londrina e Fortaleza) e regularidade de suas
contabilidades junto ao Escritório Central da Igreja; 4. Que o mesmo
procedimento do item anterior seja tomado para com o Acampamento “Cristo é
Vida”, e para com Betel – Lar da Igreja, cuja contabilidade está em atraso
desde 1989; 5. Que se observe que a Secretaria de Finanças e Orçamento
tinha em seu corpo um membro do Conselho Diretor de Betel, o que
entendemos ser irregular; 6. Que se registre um voto de apreciação ao trabalho
realizado junto à Fundação “Eduardo Carlos Pereira”, cujos documentos se
encontram na mais perfeita ordem; 7. Que o Tesoureiro a ser escolhido pela
Comissão Executiva seja de tempo integral para maior eficiência do setor. 8.
Que a Comissão Executiva faça cumprir rigorosamente, por parte dos concílios
menores, as normas sobre o atraso das obrigações financeiras. Notam-se
abusos e incompreensões de algumas igrejas no pagamento de suas

obrigações. 9. Que a aplicação de verbas disponíveis seja feita prioritariamente
às despesas da orçadas; 10. Que a Comissão Executiva redobre suas
atenções sobre “O Estandarte”, órgão oficial da Igreja, e que se apliquem
medidas para que o mesmo se torne autofinanciável; 11. Que se registre um
voto de apreciação pelos serviços prestados pelo Tesoureiro, Reverendo Pedro
Sanches Vierma que, apesar das dificuldades administrativas, por falta de
estrutura adequada, e enfrentando os sérios problemas econômicos do país,
desempenhou com carinho e dedicação as suas atribuições. Resolve-se:
Aprovar o relatório da Comissão Executiva com as seguintes observações: a)
Reconhecer o esforço pessoal do Presidente do Supremo Concílio, Reverendo
Assir Pereira, que visitou mais de 280 igrejas locais e a maioria dos
Presbitérios e Sínodos, numa demonstração inequívoca de consagração e
amor à causa; b) Reconhecer as dificuldades que a Comissão Executiva teve,
no sentido de implementar satisfatoriamente todas as decisões do Supremo
Concílio. Resolve-se: Aprovar o relatório da Secretaria Executiva com a
seguinte observação: que a Comissão Executiva à luz do novo texto
constitucional defina as atribuições pertinentes ao cargo, de maneira clara,
tendo em vista a uma melhor produção e produtividade da Secretaria. Resolvese aprovar o relatório da Secretaria de Relações Internacionais, observandose: a) que a composição da Secretaria de Relações Internacionais seja feita
com a participação do Presidente do Supremo Concílio, um dos VicePresidentes, mais os Secretários de Diaconia, Educação e Missões, cabendo
a esta Secretaria (SRI) estabelecer os critérios para os relacionamentos
intereclesiásticos nas suas respectivas áreas de atuação; b) Que a Igreja
Nacional seja melhor informada a respeito das viagens internacionais e seus
respectivos custos, e que os relatórios sejam dados através do Órgão Oficial da
Igreja. Resolve-se: que se dêem os passos para a filiação da IPIB ao CESE
(Coordenadoria Ecumênica de Serviço) e CELADEC (Comissão Evangélica
Latino-Americana de Educação Cristã). Resolve-se: a) Nomear uma Comissão
Especial para colher melhores e mais amplas informações sobre o CMI
( Conselho Mundial de Igrejas); b) Que a referida Comissão promova na
próxima reunião ordinária do Supremo Concílio um debate sobre o assunto.
Quanto ao êxito dos programas supra, e considerando: a) que a IPIB, através

da Secretaria de Relações Internacionais, tem realizado convênios tripartites no
sentido de colaborar com projetos com igrejas da África, de língua portuguesa,
ao lado da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos; b) que no ano de 1990,
três estudantes procedentes de Moçambique concluíram o seu cursos
teológico, dentro das expectativa deste convênio, resolve-se registrar tal fato
como relevante para a vida da Igreja e como estímulo para concretização de
outros convênio deste tipo. Quanto ao relatório referente à Secretaria de
Missões resolve-se aprova-lo como segue: os Presbitérios e Igrejas
implementarão secretarias e locais de Missões, para a promoção da obra
missionária. Recomenda-se que, na elaboração das peças orçamentárias do
próximo quadriênio seja alocada verba com maior percentual do que o
destinados à Secretaria no quadriênio de 1987-1990, com média de 12,7%.
Quanto à Secretaria de Evangelização, seu relatório é aprovado. Registra-se
mensagem do Moderador da Igreja Presbiteriana Unida agradecendo convite
de presença e formulando voto de bênção ao Concílio hora reunido. Doc. 23:
quanto ao Acampamento “Cristo é Vida”, resolve-se que o Acampamento seja
estruturado apenas para o ministério de Acampamento. Doc. 20, da Comissão
de Atas e Atos da Comissão Executiva: parecer aprovado com as observações
registradas no livro examinado, recomendando-se que as atas da Comissão
Executiva passarão a ser numeradas. Registra-se voto de apreciação àquela
comissão pela clareza no registro de suas atas e atenção aos reclamos da
Igreja. Aprova-se o Doc. 12, relatório da Comissão Executiva (Secretaria de
Evangelização), com a seguinte recomendação: a Secretaria deverá ser
instrumentalizada devidamente para cumprir seu papel com dignidade na IPIB.
Registra-se voto de apreciação aos membros da Secretaria pelo trabalho
realizado. O plenário autoriza a retirada do Reverendo Alírio Camilo, às 18:22
hs. Às 18:30 hs, os trabalho são suspensos. Às 20:00 hs, o Senhor Presidente
chama o concílio à ordem, concedendo-se autorização para que o Reverendo
Naamã Mendes, do Presbitério de Maringá, se retire. Aprova-se parte do
relatório número 12, da Comissão Executiva ( Secretaria de Imprensa e
Comunicação), com voto de apreciação pelo trabalho realizado. Quanto à
Secretaria de Editoração e Livraria, seu relatório também é aprovado,
registrando-se as seguintes recomendações: a) que se estudem formas para

uma melhor propaganda de seus materiais junto e fora da IPIB; que se faça
um estudo para possível descentralização através de matérias. Quanto à
Secretaria de Informática, seu relatório também é aprovado com os seguintes
registros: voto de apreciação pelo trabalho realizado; recomendação de que se
preserve a equipe de trabalho para o próximo quadriênio; a Livraria será
responsável pela edição, publicação e comercialização de livros e outras
publicações da IPIB; quanto à Secretaria de Forças Leigas aprova-se seu
relatório com voto de apreciação pelo trabalho realizado, resolvendo-se que o
próximo titular da Secretaria será um leigo. Doc. 25, referente a fatos ligados
ao XVI Congresso Brasileiro da UMPI: Resolve-se: 1. Lamentar o fato, bem
com a necessidade de tratar tal assunto em um plenário assoberbado por
tantas outras questões; 2. Ressaltar a necessidade de que todos os secretário
de área acompanhem e orientem todos os eventos correspondentes para que
fatos daquela natureza não maculem os resultados ou proposta levantadas; 3.
que se tomem as providências a fim de que fatos dessas natureza não se
repitam. Os trabalhos são prorrogados até às 22:30 horas. Doc. 12, relatório da
Comissão Executiva ( Secretaria de Diaconia): relatório aprovado com o
registro de voto de apreciação pelo trabalho realizado pela Secretaria. Quanto
à Betel- Lar da Igreja, resolve-se aprovar seu relatório com os seguintes
destaques: 1. que se mantenha decisão anterior desse Concílio, datada de
26.03.88, que delegava poderes para à Comissão Executiva do Supremo
Concílio para o desenvolvimento de projetos em até 10% da área física da
Chácara Betel; 2. o relatório financeiro, referente ao exercício de 1990, será
encaminhado à Comissão Executiva para aprovação. Aprova-se proposta da
Diretoria de Betel para ratificação de seu Estatuto. Dá-se nova redação ao
artigo 6º, com segue. Artigo 6º – A Diretoria, com um mandato de 4 (quatro)
anos, sempre coincidente com o do Supremo Concílio será empossada logo
após a sua eleição e se comporá de Presidente, Vice-Presidente Geral, VicePresidente Patrimonial, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Tesoureiro e
Tesoureiro Auxiliar. O atual artigo 9º passa a vigorar com a seguinte redação;
Artigo 9º – Compete ao Vice-Presidente Geral: a) Substituir o Presidente em
suas faltas ou impedimentos; b) auxiliar o Presidente, desempenhando as
atividades que lhe forem delegadas. Acrescente-se novo artigo, sob o número

10, com a seguinte redação: Artigo 10 – Compete ao Vice-Presidente
Patrimonial zelar pelos bens móveis e imóveis da Entidade, cedido, doados ou
adquiridos; b) Manter atualizada a documentação de todos os bens móveis e
imóveis, cedidos, doados ou adquiridos, da Entidade, bem como o pagamento
de imposto e taxas e o registro de inventário. Quanto aos atuais artigos 10, 11
e 12, fica mantido o conteúdo de seus textos, renumerado para 11, 12 e 13,
respectivamente. Acrescenta-se novo artigo sob o número 14, como segue:
Artigo 14 – Compete ao Tesoureiro - Auxiliar: auxiliar o tesoureiro no
desempenho de suas atividades. Em conseqüência, o atual 13, mantido seu
texto fica renumerado para 15. Quanto aos demais artigos, mantidos seus
textos sem alteração, acrescenta-se-lhes 2 (duas) unidades, em cada um
deles, a partir do atual artigo 14, a título de renumeração. Suprime-se o atual
artigo 26, mantido o atual artigo 27, renumerado para 28, com a seguinte
redação: Artigo 28 – Estes Estatuto foi aprovado pelo Supremo Concílio da
IPIB em sua décima segunda reunião ordinária, quarta sessão, em 19 de
fevereiro de 1991. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar: encerra-se a sessão
às 22:30 hs com oração pelo senhor Presidente. Eu, Reverendo Hírcio de
Oliveira Guimarães, 1º Secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quinta Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 20.02.91 horas, no Centro Mariápolis – Araceli, sito à
Via Bandeirantes Km 47, no Município de Vargem Grande Paulista, SP.
PRESIDENTE: Reverendo Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo
Hírcio de Oliveira Guimarães. O Senhor Presidente chama o Concílio à ordem,
após os exercícios devocionais, usando da palavra o Reverendo Celso César
Machado, missionário da IPIB em Chile. Procede-se justa homenagem ao
Reverendo Dr. Rubens Cintra Damião, em que lhe foi oferecida uma placa de
prata em reconhecimento ao seu ministério e aos 50 anos de participação
ininterrupta no Concílio maior de nossa Igreja bem como homenagem aos
Reverendos: Assir Pereira, Cylas Rissardi e João Correia Lima pelo transcurso
de seus natalícios. Procedida à verificação do rol constata-se a presença dos
mesmos delegados que participaram da reunião anterior, pelo que, havendo
quorum, o senhor Presidente declara a abertura dos trabalhos. Concede-se
permissão para se retirar do plenário ao Presbítero Salomão Bueno da Silva,
do Presbitério Distrito Federal, O Reverendo Odilon de Carvalho, assume a
representação do Presbitério de São Paulo em substituição ao Reverendo
Osvaldo Pinto Monteiro. Adia-se a leitura da ata anterior. Doc. 36, relatório da
Comissão de Estatística e Estado Espiritual: Resolve-se aprová-lo com os
seguintes requisitos: 408 igrejas organizadas; 340 pastores em atividades nas
igrejas locais; 67 pastores em outras atividades: 36 pastores jubilados, num
total de 443 pastores e 38.711 membros comungantes. Resolve-se ainda que:
a) a Secretaria Executiva da IPIB priorizará e atualizará definitivamente a
estatística da Igreja; b) os Presbitérios em atraso enviarão ao Escritório
Central, dentro de 30 dias, os documentos atinentes à estatística do mesmo; c)
a lei ordinária que condiciona a participação de Conselhos e Presbitérios em
reuniões conciliares à apresentação dos relatórios estatísticos, será aplicada
sem exceção; d) será criada Assessoria de Estatística e Estado Espiritual para
atualização dos dados da Igreja; e) far-se-á um recenseamento na IPIB com
presteza para que se saiba quantos somos. Registra-se a tristeza do Concílio
pela constatação de que a Igreja não cresceu no período eclesiástico do

quadriênio que ora se encerra. Os trabalhos são suspensos às 11 horas. Às
11:20 horas, o senhor Presidente chama o plenário à ordem tomando assento
o Reverendo Cláudio Oliver dos Santos em substituição ao Reverendo
Leontino Farias dos Santos na representação do Presbitério Santana. Registrase a presença dos Reverendos: Osvaldo Prado Filho e Edilson Botelho
Nogueira, pastores de nossa denominação. Segue-se a apresentação do
relatório da Comissão de Papéis e Consultas e, quanto ao Doc.1, resolve-se
que é lícito aos Presbitérios regulamentarem o sustento pastoral em suas
regiões, quanto ao Doc. 2, a Fundação “Eduardo Carlos Pereira” em
entendimento com os seminários, procurará meios de tornar possível o
aprofundamento no estudo da mordomia cristã, seja como conteúdo de
disciplina dos seminário ou curso especial; quanto ao Doc. 3: a Fundação
“Eduardo Carlos Pereira” estabelecerá normas padronizadas para revalidação
ou reciclagem de cursos teológicos, perante os nossos seminários, realizados
em seminários de outras igrejas, de modo a facilitar essa exigência aos
candidatos de outras regiões. É autorizada a retirada

do plenário ao

Reverendo Assir Pereira, do Presbitério de Santana. Doc. nº 6, resolve-se que
o ônus ou responsabilidade das férias recai sobre a igreja à qual o ministro
serviu no período aquisitivo direito. Quanto ao Doc. 7 o Supremo Concílio
orienta como segue: a) o ministro da IPIB pode ser divorciado; b) quanto aos
aspectos bíblicos, cabe aos concílios examinar isoladamente cada caso. São
prorrogados os trabalhos até às 12:40 horas ocasião em que os mesmos são
suspensos. Reabertos os trabalhos às 14: 10 horas. Quanto ao Doc. 10,
resolve-se: a) registrar a estranheza do Concílio de publicação, por um órgão
oficial do seminário, de notícia não comprovada; b) que o responsável pela
distribuição

seja

interpelado.

Autoriza-se

a

retirada

dos

seguintes

representantes: Reverendo Jaime Jorge e Gervásio Francisco Cruz e
Presbíteros: Irson Ribeiro de Oliveira e César José dos Santos, do Presbitério
Sudoeste de Minas; Reverendos Sidnei Toledo Garcia e Edson Avelino da
Silva, do Presbitério Noroeste Paulista; Reverendos Isaías Garcia Vieira e
Marcelo Pereira e Presbíteros Célio Ribeiro Camargo Filho e Cláudio Celso
Porto Diniz, do Presbitério Sul de Minas e o Presbítero Roberto da Freiria
Estevão, do Presbitério de Santana. Resolve-se: a) quanto ao Doc.1: a) aos

Presbitérios têm competência legal para deliberar sobre matéria referente a
sustento pastoral; b) é lícito fixar o sustento pastoral em salários mínimos; c)
que os Presbitérios observem a determinação do Supremo Concílio anterior
que estabelece em seis salários mínimos vigentes, o salários mínimo pastoral,
para o ministério da IPI do Brasil. Doc.11: não tomar conhecimento do recurso
por irregularidade processual e declara a incompetência do Supremo Concílio
para exame da matéria sem pronunciamento do Sínodo. Doc. 24: permanece a
cédula pastoral em vigor não se reeditando, por conseguinte, a adotada na
década de 40. Doc. 28: a) não é aprovada a iniciativa de solicitação, por parte
de obreiros de nossa denominação, no sentido de obter recursos para
construção de casa própria; b) que o Presbitério que jurisdicionar o obreiro
tome conhecimento da real situação do mesmo com vistas a ajuda e
suprimento de suas necessidades. Doc. 29: resolução: O Código Eleitoral, em
seu artigo 2º, Parágrafo Primeiro, passa a ter a redação: “O apoio
imprescindível do Presbitério coloca o candidato como um dos seus
representantes à reunião do Supremo Concílio. Doc. 30: ficam alterados os
seguintes artigos do Código Eleitoral; Artigo 3º – O registro de candidatura, que
poderá ser individual ou colegiada, indicará com precisão o cargo pleiteado e
será feito junto à Comissão Eleitoral, formada pelos componentes da
Assessoria Jurídica da IPIB; Artigo 4º – O registro de candidatura deverá ser
feito em livro próprio da Comissão Eleitoral. Parágrafo Único: A Comissão
deflagará o processo eleitoral competente, em que disciplinará a forma, prazo,
local de inscrição e norma do referido processo. Doc. 34: a) A Comissão
Executiva programará política financeira condizente com as necessidades
básicas dos jubilados e viúvas de pastores; b) às indagações contidas no
documento serão encaminhadas a Assessoria de Finanças para resposta. Doc.
39: O Supremo Concílio reconhece, oficialmente, a figura do leigo missionário,
podendo os concílios e igrejas contratar obreiros para a obra missionária,
assegurando-lhes o sustento necessário, bem como todos direitos trabalhistas
legalmente estabelecidos. Quanto ao Doc. 40. Resolve-se: O Supremo Concílio
reconhece como válido o batismo por imersão realizado por outras igrejas
evangélicas, no caso de recepção por jurisdição ou transferência de membros
delas oriundos. Todavia entende que deve ser preservada a forma

tradicionalmente adotada pelo Presbiterianismo (por aspersão), por considerar
que qualquer alteração nesse sentido viria perturbar a paz e a unidade da
Igreja, além de abrir caminho para fácil penetração de doutrinas estranhas ao
nosso meio. Além do registro de visitantes feitos em atas das sessões
anteriores, registra-se, com alegria, a presença dos seguintes irmãos que
estiveram em visita a este Concílio, conforme relatório da Comissão de
Relações Públicas: Reverendo Antonio Gouveia de Mendonça, Reverendo
Elizeu Rodrigues Cremm, Professora. Elisabeth J. C. Damião, Presbítero
Edilson de Souza Oliveira, da Livraria Pendão Real, Presbítero Hilder Stutz, da
Secretaria de Editoração; Seminarista Glauber Piva Gonçalves, jovem Robson
Patrício de Oliveira – Coordenador Nacional da Juventude, Reverendo
Aguinaldo Pereira, Reverendo Gerson Mendonça Annunciação, Reverendo
José Boturi, pastor da IPB, irmão João Wilson Camilo, Lecy Silveira Lima, Tirza
Pereira Guimarães, Benedita M. Da Silva Pereira – Coordenadora Nacional dos
Adultos, Iaci do Valle Pereira Nogueira, Beatriz Nogueira do Valle, Ianê N. Do
Valle, Aline Grotti Ribeiro – Coordenadora Nacional de Adolescente, José
Carlos Siqueira, Carlos Eduardo Brandão Calvani, Reverendo Kleber N. De
Queiroz e Diácono Edvaldo de Souza. Registra-se a comunicação do Sínodo
Borda do campo comunicando a instalação do Presbitério Litoral Paulista,
como segue: Igrejas: 1ª IPI de Santos, IPI Getsâmani, IPI São Vicente, IPI
Guarujá, IPI Miractu e IPI Pedro de Barros. Pastores: Reverendos: Ismael
Salles Devidé, Wilson Roberto Salles Devidé, Samuel Franco de Menezes,
Manoel Vicente dos Santos Neto, Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão e
Paulo Martins de Almeida. Registra-se comunicação do Sínodo Setentrional
sobre a instalação do Presbitério Pernambuco-Alagoas jurisdicionando às
igrejas: 1ª do Recife, 2ª do Recife e 3ª do Recife, Abreu e Lima, Casa Caiada
(Olinda), Passarinho, Congregação Presbiterial de Maceió, e os Ministros:
Reverendos Alfredo Luís Florêncio de Lima, Roberval de Andrade Lira, bem
como a instalação do Presbitério Bahia-Sergipe, jurisdicionando as igrejas: 1ª,
2ª, 3ª de Aracaju, Boquim, Salvador, Pirajá, Alagoinhas, Itamaraju, Pão de
Açúcar, Congregação Presbiterial de São Cristóvão e Congregação Presbiterial
de Itabaiana, e os Ministros Reverendos Antonio Pio de Medeiros, Edival
Ferreira Brandão, Eliel Ferreira de Luna, Jonan Joaquim da Cruz, José Rômulo

de Magalhães Filho, Jorge Antonio Rodrigues Babosa, Luís Marcos Silva,
Onésimo Eugênio Barbosa, Roberto Gomes dos Santos, Sernsakdi Michel
Silvalee. Registra relatório do Sínodo Oeste Paulista comunicando às seguintes
alterações: no Presbitério de Assis: foram ordenados ao ministério os
licenciados Jefferson de Andrade, Daniel Raimundo de Souza, Reinaldo de
Almeida dos Santos; jubilação do Reverendo Lutero Cintra Damião;
recebimento do Reverendo Milton de Oliveira vindo da Igreja Missionária de
Maringá; no Presbitério Central Paulista: foi demitido o Reverendo Tercílio de
Almeida Coutinho, transferido para a IPB; foi admitido o Reverendo Milton
Vieira, vindo da Igreja Evangélica Cristã do Brasil; foi organizada a 2ª IPI de
Marília e foi dissolvida a IPI de Garça. Registra-se o falecimento do Reverendo
Antonio Corrêa Rangel Alvarenga. No Presbitério Centro Oeste Paulista foi
demitido o Reverendo Wilson Carvalho Martins, transferido para a IPB. Foi
ordenado o Reverendo Claudecir da Silva de Oliveira, Valdir Brisola de
Almeida, Rogério César e Francisco de Lima Paiva Neto. Recebe-se ofício do
Sínodo de São Paulo comunicando às seguintes instalações: Presbitério de
Osasco, com às Igrejas : 1ª de Osasco, Bela Vista, Vila Iara, Vila São José,
Jardim Helena Maria e Jardim Piratininga e os ministros Reverendos: Dimas
Barbosa Lima, Elizeu Vieira Gonçalves, Teodoro Tanganelli, Edson Zemuner
de Paula, Oséias Gribeller, Márcio Alves Motta e Sinésio Pereira de Lima Filho;
Presbitério Novo Osasco com às Igrejas de: Novo Osasco, Jardim Califórnia,
Jardim Cipava, Jardim São Paulo, Jardim Veloso, Quitaúna e Quilômetro
Dezoito e os ministro Jairo Jacob, Plínio dos Santos, Juarez de Souza Santana,
Newton Vieira, Pedro Augusto Pires Ferrari, Josué Xavier, Edgard Winand,
Filipo Blancato e Geodi Camargo de Almeida. Presbitério de Carapicuíba: 1ª, 2ª
e 3ª de Carapicuíba, 2ª de Barueri e Aldeia de Barueri e os ministros,
Reverendos: Braz Aparecido, Elias Trindade, Mário Sérgio Borges, Lino
Medeiros dos Santos e Maurício Miranda. Quanto ao Doc. 41, o Supremo
Concílio define que o reconhecimento do batismo realizado por qualquer igreja
chamada indiscriminadamente cristã (como a Igreja Católica Apostólica
Romana) contraria o disposto do art. 4º de nossa Constituição. Doc.33 –
Resolução: a) delegam-se à Comissão Executiva poderes para compor os
quadros da administração da Igreja em todos os níveis para o quadriênio que

se inicia. No caso das diretorias estatutárias como Betel – Lar da Igreja,
Fundação “Eduardo Carlos Pereira” e outras, bem como Secretaria Executiva e
Tesouraria ficam prorrogadas os mandatos dos atuais diretores até a
nomeação dos novos pela Comissão Executiva. Registra-se voto contrário do
Reverendo Manoel Francisco da Silva: “Vimos de mais perto e de mais longe;
deixamos nossos lares, nossos trabalhos e nossas igrejas, para virmos a esta
reunião. Viemos dispostos ao trabalho e desejosos de enxergar o futuro de
nossa Igreja, sendo que, uma das evidências se faz através dos homens que
Deus chama para o seu trabalho. Voltaremos, entretanto sem conhecer os
nomes daqueles que deverão implantar projetos por nós aprovados.
Continuaremos preocupados, por exemplo, com o Estandarte, às produções de
Educação Cristã, os Seminários etc que, sustentados financeiramente e
amados pela Igreja não vêm atendendo às suas necessidades tendo servido,
muitas vezes, para a desagregação do rebanho e perda de ovelhas, além disso
sabemos dos prejuízos em função da continuidade administrativa, prejudicando
e postergando a transição. Diante do exposto, com o devido respeito, pedimos
registrar o nosso voto contrário à aprovação da prorrogação de mandatos. Não
obstante estaremos orando a fim de que Deus ilumine às decisões a serem
tomadas pela Comissão Executiva. (a) Reverendo Manoel Francisco da Silva”.
Doc. 42: nomeia-se Comissão para Análise e Elaboração de Documento que
revela a preocupação e a posição da Igreja quanto á difícil situação que vive a
maioria do povo brasileiro, composta dos seguintes Reverendos: Abival Pires
da Silveira, Milton dos Santos,Silas Silveira, Leontino Farias dos Santos e
Antonio Gouveia de Mendonça e Presbíteros Doutor Célio de Mello Almada, Dr.
Jose Pascoalino Ferrari e Dr. Adair Sérgio Eduardo Camargo. Quanto ao
relatório da Comissão de Análise o PBD (documentos 4, 8, 9, 13, 26, 33 e 42)
resolve-se: a) aprovar o Plano Básico de Diretrizes (PBD); b) responsabilizar a
Comissão Executiva da IPI do Brasil pelo detalhamento do mesmo e por todas
às medidas que garantam sua divulgação junto à Igreja Nacional, bem como
sua implantação pelos Sínodos, recebendo sugestões dos Conciliares até 31
de março de 1991; c) definir a data de 30 de abril de 1991 como prazo final
para o detalhamento do PBD, bem como o mês de julho de 1991 para
lançamento oficial da primeira fase do PBD, intitulada “IPIB – Por uma Igreja

Apaixonada”, via reuniões sinodais que deverão envolver todo nosso povo,
como parte das comemorações do 31 de Julho, quando estaremos celebrando
88 anos de existência; d) determinar aos conciliares e demais instituições das
Igreja que se envolvam com o plano e se empenhem na sua divulgação e
implementação. Registra-se que o texto definitivo do PBD, após sua aprovação
final, será divulgado à Igreja pelo O Estandarte. Os documentos 5 e 27 são
encaminhados à Comissão Executiva por serem matérias de sua competência.
Suspensos os trabalhos às 18:30 horas. Aprova-se a ata da sessão anterior. Às
19:45 horas o senhor Presidente chama o Concílio à ordem. São autorizados a
se retirarem do plenário os seguintes representantes: Reverendo Antonio
Carlos Nasser, do Presbitério Central Paulista, Reverendo Carlos Barbosa, do
Presbitério Paulistano, Reverendo Paulo de Ângelo e Presbítero Onofre José
Vieira, do Presbitério Oeste. Presbítero Vicente Martins Mello, do Presbitério de
São Paulo, Reverendo Ezequiel Luz, Presbítero Uziel Ribeiro de Castro e Ivan
Silvério, do Presbitério Norte do Paraná. Relatório da Comissão de Exame do
PBD – Doc. 9 – Resolve-se que: tendo em vista a aprovação do PBD, que no
seu item 3.5 nos fala de uma Igreja Apaixonada pelo que confessa que, para
tal, prevê a elaboração de uma Confissão de Fé para a IPIB, criar uma
Comissão Especial para esse fim, atendendo o disposto no artigo 141 da
Constituição

e

observado,

na

composição

da

referida

Comissão,

a

representatividade das várias tendências de pensamento próprios da Igreja.
Quanto ao Doc. 26, resolve-se acolher o papel que contém sugestões para a
área de Educação Cristã, e encaminhar-lo a Secretaria de Educação Cristã,
como subsídio para suas atividades, no espírito de aperfeiçoamento ditado pelo
PBD. Documento 4, 8 e 12; parte referente ao Relatório da Secretaria de
Forças Leigas – Resolução: 1. encaminhar os documentos à Secretaria de
Forças Leigas, para analisá-los no espírito do PBD, diante das preocupações
nele contidas; 2. determinar a Secretaria de Forças Leigas que esclareça a
Igreja, incontinente, sobre a flexibilidade da atual estrutura e funcionamento
das coordenadorias. Aprova-se regulamentação do artigo 44, Parágrafo 1º, “In
Fine”, da Constituição, nos seguintes termos: Normas para Revalidação de
Diploma e de Reciclagem de Cursos: O Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, cumprindo determinação do Artigo 44,

parágrafo primeiro, in fine, da Constituição, regulamenta a revalidação de
diploma e de reciclagem de curso, como segue: ITEM Nº 1 – DA
REVALIDAÇÃO

DE

DIPLOMA:

I

–

Revalidação

é

o

processo

de

aproveitamento de créditos de curso teológico de nível universitário
anteriormente realizado, em cujo diploma correspondente deve, no verso, ser
apostilado o título de Bacharel de Teologia conferido pela Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil, através de uma de suas instituições de ensino
teológico. II – A revalidação deve ser requerida junto a um Seminário da Igreja
Presbiteriana Independente, para isso devendo, o interessado, apresentar os
seguintes documentos: a) diploma de curso superior de teologia; b) histórico
escolar; c) programas completos de disciplinas, que incluam ementas, cargas
horários e bibliografias. III – O processo de revalidação será registrado em
planilha própria, de uso comum dos Seminários da Igreja, e aprovado pelas
respectivas Congregações. IV – A duração da revalidação será proporcional ao
resultado obtido pelo estudo de equivalência de disciplinas. V – As disciplinas,
que serão objeto de estudo na Instituição de destino, devem ser cursadas em
regime de freqüência regular, seguindo-se as exigências do regime
universitário brasileiro e as dos Regimentos dos Seminários. VI – O interessado
na revalidação de diploma não poderá ser dispensado das exigências do Artigo
45. ITEM Nº 2 – DA RECICLAGEM DE CURSO: I – Reciclagem de curso é o
processo de complementação de estudos teológicos de nível universitário
anteriormente realizados, do que resultará um atestado de disciplinas
cursadas. II – A reciclagem deve ser requerida junto a um Seminário da Igreja
Presbiteriana Independente, para isso devendo, o interessado, apresentar os
seguintes documentos: a) diploma de curso superior de teologia; b) histórico
escolar; c) programas completos de disciplinas, que incluam ementas, cargas
horários e bibliografias. III – O processo de reciclagem será registrado em
planilha própria, de uso comum dos Seminários da Igreja, e aprovado pelas
respectivas congregações. IV – A duração da reciclagem será proporcional ao
resultado obtido pelo estudo de equivalência de disciplinas. V – As
congregações determinarão o elenco mínimo obrigatório de disciplinas a serem
cursadas pelo interessado, dele não podendo ser excluídas aquelas que têm
estrita relação com a teologia reformada e com o governo presbiteriano. VI –

As disciplinas, que serão objeto de estudo na instituição de destino, podem ser
cursadas em regime de tutoria à distância, devendo, os exames finais, ser
prestados na mesma instituição e nos períodos regulares determinados pelo
seu calendário. VII – O interessado na reciclagem de estudo não poderá ser
dispensado das exigências do Artigo 45. Esgotada a matéria, são dados os
passos de encerramento da XII Reunião Ordinária do Supremo Concílio da
IPIB. Registra-se o falecimento de pastores e presbíteros de nossa
denominação: Rev. Guaraciaba Araújo; Presb. Enéas Rodrigues, da IPI de
Cidade Patriarca, São Paulo; Presb. João de Oliveira Valim, da 7ª IPI de
Sorocaba; Rev Gerson Mendes da Silva; Rev. Sherlock Nogueira; Rev. Paulo
Bueno de Alvarenga; Rev. Cyro Machado; Rev. Parísio Geminiano Cidade;
Rev. João Batista Ribeiro Neto; Rev. Antonio Corrêa Rangel Alvarenga;
Presbíteros: Rodolfo Costa Meireles, Benoni Rodrigues, José Gonçalves,
Josino Correia de Souza, Nelson Figueira, Orígenes Gomes de Almeida, João
Batista Lima, Ramiro de Souza, Ari Pereira Ribeiro, Dr. Lauro Amaral, José
Francisco Gonçalves, Paulo Provenza, José Otávio Mendes, Maximiniano
Alves da Cruz, Luís Carvalho, Anésio Honório Corrêa, Sebastião Pereira do
Lago, Dalmiro Caldeia de Andrade, Elpídio Teixeira Callado, Joaquim
Fernandes do Lago; Sra. Loide Bonfim de Andrade, irmã Abigail Pereira,
Esposa do Rev. João Euclides Pereira (já falecido) e Seminarista Marco
Antonio Batista, aluno do Seminário Teológico Presbiteriano Independente de
São Paulo. Registra-se o votos de gratidão a Deus pelo jubileu de ouro de
ordenação: Luthero Cintra Damião, ocorrido no dia 05 de janeiro de 1991;
Pelos 50 anos de participação nos Concílios de nossa Igreja do Presbítero
Alfredo Marques do Valle, e por ser este irmão o mais antigo representante que
participa da presente sessão; pelo jubileu de ouro de ordenação do Rev.
Rossine Salles Fernandes, do Presbitério Sul do Paraná; pela jubilação dos
Reverendos: Elizeu Vieira Gonçalves. Herculano Sampaio, Alcides Correia de
Morais e Adiel Tito de Figueiredo. Registra-se o agradecimento do Concílio: a)
ao Centro Mariápolis-Araceli pela hospedagem; b) à cooperação dos que
ajudaram no suporte logístico (funcionários e voluntários); c) ao irmão José
Carlos Siqueira pela colaboração na área da música, nas horas devocionais e
de culto; d) ao Rev. Cláudio Oliver dos Santos pelo mandato à frente da

Secretária Executiva nos últimos 4 anos de trabalho; e) ao Rev. Pedro Sanches
Vierma como Tesoureiro eficiente no trabalho realizado; f) ao Rev. Assir
Pereira como Presidente da IPI do Brasil no quadriênio 1987-1990. Aprova-se a
ata desta sessão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado
encerra-se a presente sessão e a XII Reunião Ordinária do Supremo Concílio
da IPIB, às 22:45 horas com o cântico do hino oficial da Igreja: “O Pendão
Real”. Oração do Pai Nosso por todos os conciliares e bênção moetrada pelo
senhor Presidente, Eu, Rev. Hírcio de Oliveira Guimarães, Primeiro-Secretário,
lavrei e assino a presente ata.

ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Sessão de Abertura
DATA, HORA E LOCAL: 16.02.93, às 09:30 horas, no Hotel Fazenda Três
Poderes – São Sebastião, Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Reverendo
Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo Hírcio de Oliveira
Guimarães. ABERTURA: O Senhor Presidente chama a ordem o Concílio e
determina que se proceda a chamada do rol. Estão presentes 73 ministros e 44
presbíteros como segue: Sínodo Borda do Campo – Presbitério ABC:
Reverendo Edilson Botelho Nogueira, Presbítero Altiere de Souza Lima e
Presbítero Lauro Ferreira Junior; Presbitério Litoral Paulista: Reverendo
Ismael S. Devidé, Reverendo Wilson R.S, Devidé, Presbítero Arnaldo Carvalho
Filho, Presbítero Rubens Figueira de Mello; Sínodo Brasil Central –
Presbitério Distrito Federal: Reverendo Silas Silveira, Presbítero Dr. Josué S.
Silva, Presbítero Gineton M. Bueno, Reverendo Davi Gartrel; Presbitério Mato
Grosso – Rondônia: Reverendo João B. De Souza, Reverendo Jonas F.
Nascimento; Sínodo Meridional – Presbitério Catarinense: Reverendo
Euclides L. Amaral, Reverendo Luiz A. M. Sabanai, Presbítero João P. Mafra;
Presbitério Londrina: Reverendo Adilson A. Ribeiro, Reverendo Evaldo
Duque

Estrada,

Reverendo

Uriel

Silveira, Presbítero

Emanoel

Góes,

Presbitério Sul do Paraná: Reverendo Carlos F. Meier, Reverendo Noedy B.
Souza, Presbítero Fernando N. Toledo, Presbítero Salomão B. Da Silva;
Sínodo Minas Gerais – Presbitério São Paulo-Minas: Reverendo Gerson M.
Annunciação, Reverendo Marcos P. Bailão, Presbítero Celso J. Vieira,
Presbítero Edson Moraes; Presbítero Sudoeste de Minas: Reverendo Jaime
Jorge, Reverendo Rodolfo J. Araújo, Presbítero Benjamim T. Nogueira,
Presbítero Sebastião S. Granatto; Presbitério Sul

de Minas: Reverendo

Denis A. Pinto, Reverendo Isaías G. Vieira, Presbítero Célio R. Camargo Filho;
Sínodo Ocidental – Presbitério Araraquarense: Reverendo Antonio C. Alves,
Reverendo José Carlos Vaz de Lima; Presbitério de Campinas: Reverendo
Silas Rissardi, Reverendo João F. Almeida, Presbítero Dr. Lindemberg S.
Pereira; Presbitério do Oeste: Reverendo Flávio A. Santana, Reverendo

Jorge A. R. Barbosa, Presbítero Rene R. Silva, Presbitério Noroeste Paulista:
Reverendo Otoniel M. Oliveira, Reverendo Edson A. Silva; Sínodo Oeste
Paulista – Presbitério Assis: Reverendo Paulo M. Cintra Damião, Reverendo
Valmir M. Ribeiro, Presbítero Walter Signorini, Presbítero Dauto Camargo;
Presbitério Central Paulista: Reverendo Antonio Carlos Nasser, Reverendo
Paulo Barbel Lopes, Presbítero Nilson Zanella; Presbitério Centro Oeste –
Paulista: Reverendo Alfredo S. Nogueira, Reverendo Luiz L. Moraes; Sínodo
Oriental – Presbitério Freguesia: Reverendo Cleibe M. Palome, Reverendo
José Sanches Vallejo, Presbítero Francisco de Almeida, Presbítero Moacir B.
Carvalho;

Presbitério

Santana:

Reverendo

Fernando

Bortoleto

Filho,

Reverendo José Rubens Jardilino, Presbítero Wagner Jardim da Costa,
Presbítero Esdras Duarte; Sínodo Oeste Paulista – Presbitério Ourinhos:
Reverendo Ademar Rogatto, Reverendo Rogério César, Presbítero Ângelo J.
M. Bordim; Sínodo Rio São Paulo – Presbitério Leste Paulistano:
Reverendo Ezequias dos Santos, Reverendo Venício Nogueira, Presbítero
Reynaldo Corredor; Presbitério Rio de Janeiro: Reverendo Odemir Batista
Suplano, Reverendo Silvano Silas R. Cabrial: Presbitério Vale do Paraíba:
Reverendo Josué Xavier de Freitas, Reverendo Mitchell Rosemberg Galdino,
Presbítero Joaquim R. Filho; Sínodo São Paulo – Presbitério Carapicuíba:
Reverendo Osvaldo Pinho Monteiro, Reverendo Rubens F. Lacerda, Presbítero
José A. Souza; Presbitério Novo Osasco: Reverendo Jairo Jacó, Presbítero
Samuel R. Da Silva, Presbítero Sebastião Sabino; Presbitério Osasco:
Reverendo Dimas Barbosa Lima, Reverendo Márcio A. Motta, Reverendo
Oséas Gribeller, Presbítero Julio P. Barbosa, Presbítero Onam G. Castro;
Presbitério Paulistano: Reverendo Tarsis de Campos, Reverendo Lourival
Côrreia de Freitas, Presbítero Ginez Garcia, Presbítero Irany de Souza Castro;
Presbitério São Paulo: Reverendo Assir Pereira, Reverendo Abival Pires da
Silveira, Reverendo Gerson Correia de Lacerda, Presbítero Naur do Valle
Martins, Presbítero Vicente M. Mello; Sínodo Setentrional – Presbitério
Amazonas: Reverendo Ezequias Pires Camargo; Presbitério Bahia –
Sergipe:

Reverendo Onésimo Z. Barbosa, Presbítero Apolônio E. Dória;

Presbitério Noroeste: Reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira, Reverendo
Uverland B. Silva: Sínodo Sul de São Paulo – Presbitério Botucatu:

Reverendo

Paulo

C.

Bueno,

Reverendo

Ângelo

Beretta;

Presbitério

Sorocaba; Reverendo Jonas Araújo, Reverendo Lysias Oliveira Santos,
Presbítero

Benedito

C.

Gonzaga,

Presbítero

Hélio

Teixeira

Callado;

Presbitério Sul de São Paulo: Reverendo Marcos Prestes, Reverendo Waldir
Mendes, Presbítero Joel R. Barros, Presbítero Valdeci de Paula; Presbitério
Votorantin: Reverendo Jonas Gonçalves, Reverendo Sérgio F. S. Oliveira,
Presbítero Zamar Dias de Góes; Sínodo Vale do Rio Paraná – Presbitério
Maringá: Reverendo Naamã Mendes, Reverendo Valdir A. Reis; Presbitério
Norte do Paraná: Reverendo Eber Ferreira Silveira Lima, Reverendo Luiz
Henrique Solano Rossi, Presbítero Luiz A. Motta, Presbítero Romeu Galbiatti;
Presbitério Oeste do Paraná: Reverendo Alvino P. Neves, Reverendo Davi R.
Souza, Presbítero Nelson C. Leite, Presbítero Nerode R. Moraes. Estão
presentes também, a convite do Concílio, os seguintes Presidentes de
Sínodos: Borda do Campo: Reverendo João Correa Lima; Meridional:
Reverendo Paulo Roberto Farias; Minas Gerias: Reverendo Davi Rose de
Carvalho; Ocidental: Reverendo José Carlos V. Lima; Sul de São Paulo:
Reverendo Sérgio Francisco dos Santos Oliveira; Vale do Paraíba: Reverendo
Ezequiel Luz (Vice-Presidente). Também presentes os seguintes Presidentes
de Presbitérios: ABC: Reverendo Altamiro Pereira, Ipiranga: Reverendo João
Correa Lima; Litoral Paulista: Reverendo Wilson Salles Devidé; Distrito
Federal: Reverendo Silas Silveira; Mato Grosso – Rondônia: Reverendo
Jonas Furtado do Nascimento; Catarinense: Reverendo Luiz A. Sabanai;
Londrina: Reverendo Adilson A. Ribeiro; Sul do Paraná: Reverendo Mathias
Quintela de Souza; São Paulo-Minas; Reverendo Ablandino S. Souza, Sul de
Minas: Reverendo Marcos C. Brust; Araraquarense: Reverendo Getro P.
Silva; Campinas: Reverendo João Francisco Almeida; Oeste: Flávio Santana;
Noroeste Paulista: Reverendo Edison A. Silva; Assis: Reverendo Valmir M.
Ribeiro; Central Paulista: Reverendo Valdemar de Souza; Centro Oeste Paulista: Reverendo Luiz C. L. Moraes; Freguesia: Presbítero Moacir B.
Carvalho;

Santana: Reverendo Gessé Moraes de Araújo;

Reverendo Ademar Rogatto; Rio de Janeiro:

Ourinhos:

Reverendo Silvânio Silas R.

Cabrial; Vale do Paraíba: Reverendo Luthero Cintra A. Gaspar; Novo Osasco:
Reverendo Pedro A Ferrari; Osasco:

Reverendo Dimas Barbosa Lima;

Paulistano: Edson Tadeu Duran; São Paulo: Reverendo Gerson Correa de
Lacerda; Botucatu: Reverendo Ângelo Beretta Filho; Sínodo Vale do Rio
Paraná Maringá:

Reverendo Luiz A. Solano Rossi,

Norte do Paraná:

Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima, Reverendo Luiz S.S. Rossi e
Presbíteros Luiz Motta e Romeu Galbiatti;

Oeste do Paraná: Presbítero

Nerode R. Moraes. Presbitério Mato Grosso do Sul: Reverendo José
Amazonas Cavalcanti Filho. Também presentes os seguintes Secretários ou
Representantes de Área: Diaconia: Reverendo Ângelo Beretta Filho; Betel –
Lar da Igreja: Presbítero Azor P. Ferreira; Educação: Marlene Almenara F.
Silveira e Reverendo Silas de Oliveira: Missões: Reverendo Assir Pereira;
Assessorias: Administrativa – Presbítero Naur do Valle Martins

e Alcy

Thomé Silva; Jurídica – Reverendo Mário Ademar Fava; Livraria Pendão
Real -

Daniel Bonates; Forças Leigas: Coordenadoria Nacional de

Adultos: Dr. Lindemberg Pereira, Profa. Benedita M.S. Pereira, Dirce Callado;
Coordenadoria

Nacional

do

Umpismo:

Coordenadoria

Nacional

de

Adolescentes:

Glauber

Piva

Gonçalves;

Gleiton

Piva

Gonçalves;

Secretário Executivo: Reverendo Valdomiro Pires de Oliveira; Tesoureiro:
Reverendo Pedro Sanches Vierma; Preletores: Reverendos Antonio G. De
Mendonça, Julio Paulo T. Zabatiero, Silas Barbosa Dias;

Músicos: Profa.

Erani Stutz do Vale Adamo. Havendo “quorum” são declarados abertos os
trabalhos, após os exercícios devocionais conduzidos pelo Reverendo Antonio
Godoy Sobrinho e sessão de estudos com a palestra “Fundação Bíblico –
Teológica da Doutrina do Espírito Santo”, proferido pelo Reverendo Gerson
Correa de Lacerda, e interrupção dos trabalhos para almoço às 13:00 horas e
reabertura às 14:30 horas. Resolução: os Delegados Especiais, por decisão
do Plenário , têm direito a voz, mas não a voto. São nomeadas as seguintes
comissões

de

trabalhos

e

a

elas

encaminhados

os

documentos

correspondentes: a) COMISSÃO ESPECIAL: Reverendo Antonio Godoy
Sobrinho – relator, Reverendo Isaías Garcia Vieira, José Carlos Vaz de Lima,
Valdemar de Souza, Carlos Meyer, Valmir Ribeiro, Silvânio Silas R. Cabrial e
Presbíteros Nilson Zanella, Naur do Valle Martins, Dr. Rubens Figueira de
Mello e Nerode Moraes. Documentos: SC 13/93 – do Sínodo Meridional –
propostas: 1 – Questão Carismática; 2 – Questão de Autoridade, com vistas ao

fortalecimento institucional da Igreja; SC 16/93 – do Presbitério de São Paulo –
proposta de orientação às igrejas, com envolvimento dos Sínodos e
Presbitérios, para assegurar a identidade histórica da IPIB como Igreja
Reformada; SC 20/93 – do Presbitério da Freguesia – consideração sobre
questões teológicas e institucionais da IPIB; COMISSÃO DE PAPÉIS E
CONSULTAS: Reverendo Silas Silveira – Relator, Reverendos Ezequias dos
Santos, Otoniel marinho de Oliveira, Ângelo Beretta, Uriel Silveira e Assir
Pereira e Presbíteros Walter Signorini, Lauro Ferreira Júnior, Hélio Teixeira
Callado. Documentos: SC 08/93 – do Presbitério Leste Paulistano – pede nova
regulamentação para o artigo 44 parágrafo 2º da Constituição; SC 10/93 – da
Comissão Executiva-proposta de cessão em comodato do “Acampamento
Cristo é Vida”; SC 11/93 – do Sínodo Rio-São Paulo – a) solicita elaboração de
listagem das Igrejas que se enquadram no artigo 4º da Constituição; b)
consulta se a Igreja do Evangelho Quadrangular se enquadra no referido artigo;
SC 14/93 – do Presbitério Leste Paulistano – pede que o Seminário de São
Paulo crie condições de preparo adequado aos futuros pastores; SC 15/93 – do
Sínodo Oeste Paulista – proposta sobre forma de batismo; COMISSÃO DE
EXAME DO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

Reverendo

Altamiro Pereira – Relator, Reverendos Fernando Bortoleto, Jonas Furtado do
Nascimento, Onésimo Barbosa, Jonas Araújo, Uverland B. Silva e Presbíteros
Onam Castro, Lindemberg Pereira, Dauto Camargo, Paulo Bueno e Luiz
Sabanai. Documentos: SC 24/93 – do Presbítero Arnold H. Ferle – relatório de
atividades: SC 25/93 – da Fundação Eduardo Carlos Pereira – relatório de
atividades

–

91/93;

COMISSÃO

SECRETARIA DE DIACONIA:

DE

EXAME

DO

RELATÓRIO

DA

Reverendo Flávio Santana – Relator,

Reverendos Wilson Roberto Sales Devidé, David Rose Carvalho e Presbíteros
Jorge Barbosa, Jaime Jorge, Emanoel Góes, Edson Moraes, Benedito
Gonzaga, Altiere de Souza Lima e Esdras Duarte. Documentos: SC 03/93 – da
Secretaria de Diaconia – Relatório do Biênio 91/92: COMISSÃO DE EXAME
DO RELATÓRIO DA SECRETARIA DE MISSÕES: Reverendo Cylas Rissardi
– Relator, Reverendos Lourival de Freitas, Sérgio Francisco santos, Rogério
César, Noedy Barbosa de Souza, Ismael Devidé, Odemir Batista Suplano,
David Rogério Gomes de Souza e Presbíteros Apolônio Dória e Ginez Garcia.

Documentos: SC 07/93 da Secretaria de Missões – Missão Evangélica Caiuá –
relatório de atividades; SC 23/93 – da Secretaria de Missões – relatório de
atividades Biênio 91/92; COMISSÃO DE EXAME DO RELATÓRIO DA
SECRETARIA DE FORÇAS LEIGAS: Reverendo Lysias de Oliveira Santos –
Relator, Reverendos Tarsis de Campos, Valdir Mariano de Souza, Edson
Avelino Silva, Alfredo Souza Nogueira e Presbíteros Wagner Jardim da Costa.
Documentos: SC 05/93 – da Secretaria de Forças Leigas – relatório de
atividade do Biênio 91/92; SC 22/93 – da Coordenadoria Nacional de Crianças
– pedido de desligamento do cargo de Coordenadora Nacional de Crianças da
IPIB, da Profa. Nilce Galvão Beretta; COMISSÃO DE FINANÇAS: Presbítero
Francisco de Almeida – relator, Reverendos Venício Nogueira, Cleibe Moraes
Palome, Evaldo Duque Estrada e Presbíteros Emanuel Góes, João Mafra e
Fernando Toledo. Documentos: SC 01/93 – da Tesouraria da IPIB – relatório
financeiro; SC 02/93 – da Assessoria Administrativa – relatório de atividades
Biênio 91/92; SC 06/93 – da Assessoria Administrativa – indicação do nome de
Nilson do Império para compor a comissão; COMISSÃO BETEL LAR DA
IGREJA:

Reverendo Dimas Barbosa Lima – relator, Reverendos Ademar

Rogatto, Marcos Prestes, José Sanches Vallejo, Ezequias Pires Camargo,
Josué de Souza e Silva e Presbítero Zaar de Góes. Documento: SC 04/93 –
da Secretaria de Diaconia - Betel – relatório de Betel; SC 17/93 – da Secretaria
de Diaconia - Betel – Relatório da Comissão de Patrimônio; COMISSÃO DE
RELATÓRIOS DE COMISSÕES ESPECIAIS: Reverendo Antonio Carlos Alves
– relator, Reverendos José Rubens Lima Jardilino, Tarsis de Campos e
Presbíteros Joel Barros e Salomão B. Da Silva. Documentos: SC 09/93 – do
Reverendo Jonas Furtado do

Nascimento – relatório de Atividades como

representante da IPIB na Assembléia Geral do GTME;
Presbitério Leste Paulistano -

SC 12/93 – do

estudo sobre o Estandarte; SC 18/93 – da

Comissão de Manual de Culto – relatório de atividades do Biênio 92/93; SC
19/93 – da Assessoria de Fé e Ordem – relatório; SC 21/93 – da Comissão de
Música e Liturgia – relatório de atividades do Biênio 92/93; COMISSÃO DE
EXAME DE LIVRO DE ATAS DOS CONCÍLIOS: Reverendo Oswaldo de Pinto
Monteiro – Relator e Presbíteros Vicente M. Mello. Documentos: SC 26/93 –
Livro de Atas do Sínodo Borda do Campo. Registra-se a presença do

Reverendo Edilson Botelho Nogueira representando o Presbitério do Ipiranga e
do Presbítero Rubens Figueira de Mello representando o Presbitério Litoral
Paulista, ambos presentes desde do início da sessão. Os trabalhos são
suspensos às 17:30 horas, com oração, para as atividades das comissões e
jantar, reiniciando-se às 20:00 horas, com sessão de estudos em que foi
proferida palestra sobre o tema “A Importância da Instituição – Uma
Perspectiva Bíblico-teológica” pelo Reverendo Éber Ferreira S. Lima e
encerramento dos trabalhos às 22:00 horas com oração. Na qualidade de
Secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Primeira Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 17.02.93, às 09:30 horas, no Hotel Fazenda 3
Poderes – São Sebastião, Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Reverendo
Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo Hírcio de Oliveira
Guimarães. ABERTURA: Os trabalhos são iniciados com os exercícios
devocionais dirigidos pelo Reverendo Jonas Gonçalves e Painel sobre tema:
“Desafios do neo-pentecostalismo para igreja do protestantismo histórico”
apresentada pelos Reverendos Dr. Antonio Gouveia de Mendonça e Antonio
Carlos Nasser, sendo interrompidos às 12:30 horas para almoço. Às 20:00
horas os trabalhos são reabertos, procedendo-se à verificação de presença,
tendo respondido os mesmos delegados presentes à sessão de abertura, mais
os seguintes: Presbíteros Dr. Paulo Pereira Nogueira, Secretário de Forças
Leigas, Reverendo Marcio Borges Ribeiro, Presbitério da Noroeste Paulista;
Presbíteros Adair Sérgio Eduardo Camargo e Paulo Baria, Presbitério da
Araraquarense; Doutor Carlos Fernandes Franco – Patrimônio de Betel – Lar
da Igreja; Reverendo Jairo Honório Correia, Presbitério de Votorantin, que toma
assento em substituição ao Reverendo Jonas Gonçalves. Pelos Reverendos
Silvânio Silas R. Cabrial e Isaías Garcia Vieira e Presbítero Lindemberg da
Silva Pereira é apresentado o painel “Uma Radiografia Institucional da IPI do
Brasil”. Registra-se o documento SC 27/93. da.A.I.P.R.A.L. - Associação das
Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina – solicitação de
autorização para traduzir o material de Educação Cristã (revistas da E.D.)
produzidas pela IPIB, para a língua castelhana – à Comissão de Educação.
Passa-se à apresentação dos relatórios das Comissões de trabalho:
COMISSÃO DE FINANÇAS- Doc. SC 06/93 -Resolução: Nomear o irmão
Nilson do Império para compor a Assessoria Administrativa; Doc. SC 02/93 –
Relatório aprovado; Doc. 01/93 – a) relatório aprovado; b) registrar voto de
apreciação pelo trabalho realizado pelo Sr. Tesoureiro Reverendo Pedro
Sanches Vierma, com a excelente colaboração do Presbítero Thomé da Silva e
Contador Presbítero Cláudio da Rocha; c) Resolução: As igrejas que não

recolherem à Tesouraria Geral suas contribuições até o 20º dia do mês
subseqüente

os

10%

sobre

a

arrecadação

devida,

deverão

fazê-lo

devidamente corrigidos com a T.R.D. Ou outro índice que venha a ser adotado.
Doc. 02/93 – Relatório da Assessoria Administrativa - aprovado. COMISSÃO
DE PAPÉIS E CONSULTAS: Doc. 10/93 – Autorizar celebração de contrato de
cessão em comodato do “Acampamento Cristo é Vida” aos Presbitérios de
Botucatu e Ourinhos, como segue: a) a partir de Março a Dezembro de 1993 a
IPI do Brasil contribuirá com a importância equivalente a US$ 500,00
(quinhentos dólares) mensais, enquanto os Presbitérios referidos contribuirão
com o equivalente a US$ 200,00 (duzentos dólares) mensais, cada um; b)
durante o ano de 1994 as três partes entrarão com o equivalente a US$ 300,00
(trezentos dólares) mensais, cada uma; c) A partir de 1995 os encargos
financeiros ficarão a cargo dos dois Presbitérios; d) Para efeitos devidos será
firmado contrato em comodato por 10 (dez) anos, renovável por mais 10 (dez)
anos, entre as partes interessadas. Doc. SC 14/93 – encaminhar referido
documento à Fundação Eduardo Carlos Pereira para estudo do assunto. Doc.
SC 11/ 93 – (do Presbitério Rio de Janeiro): 1) solicita informações sobre
interpretação do art. 4º da Constituição da IPIB. Resolução: os assuntos em
questão são de competência exclusiva do Conselho da Igreja Local: 2) solicita
esclarecimento sobre pensão de viúvas. Resolução: a Diretoria da Igreja dará
resposta ao Presbitério sobre as consultas feitas e, na medida do possível,
estudará a situação da Irmã Myrian de Souza Lima, viúva de ministro jubilado;
3) revalidação de curso teológico: Resolução: encaminhar a matéria à
Fundação Eduardo Carlos Pereira para as providências. Nada a tratar, encerrase a reunião às 24:00 horas com oração pelo Presbítero Hélio Teixeira Callado.
Na qualidade de Secretário, lavrei e assino a presente ata. Reverendo Hírcio
de Oliveira Guimarães.

ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA
PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 18.02.93, Às 08:00 horas, no Hotel Fazenda 3
Poderes – São Sebastião, Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Reverendo
Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Reverendo Hírcio de Oliveira
Guimarães. ABERTURA: Os trabalhos são iniciados com os exercícios
devocionais dirigidos pelo Reverendo Mathias Quintela de Souza, seguido da
palestra: “Questão Carismática e a Orientação Pastoral da Igreja” proferida
pelos Reverendos Mário Ademar Fava e Paulo Mello Cintra Damião e o painel
“Buscando o Fortalecimento Institucional da Igreja”, apresentado pelos
Reverendos Áureo R. De Oliveira, Gerson Mendonça Annunciação e
Reverendo Ezequias dos Santos, sendo interrompidos às 12:30 horas para
almoço. Às 16:00 horas os trabalhos são reabertos, procedendo-se à
verificação de presença, tendo respondido os mesmos delegados presentes à
sessão anterior. Os trabalhos são suspensos às 18:30 horas para o jantar. Os
trabalhos são

reabertos às 20:30 horas. Passa-se à apresentação das

comissões de trabalho. COMISSÃO DE MISSÕES:

Doc. 23/93 – relatório

aprovado como segue destacando-se: 1) o excelente trabalho realizado e a
seriedade com que os senhores da Secretaria têm demonstrado no
desempenho das atividades através de visitas aos campos missionários, às
Igrejas, divulgando o trabalho, os cursos, conferências e seminários
programados e realizados; 2) Registrar a preocupação com relação aos baixos
salários dos nossos missionários e a necessidade de uma política salarial mais
justa e mais humana; 3) Recomendar aos Sínodos, Presbitérios e Igrejas um
esforço concentrado no sentido de se despertar a consciência e a vocação
missionária da Igreja e que todos os recursos, nesse sentido, sejam
direcionados para a Secretaria de Missões, órgão do Supremo Concílio
responsável pela vida missionária da IPI do Brasil. Doc. SC 07/93 – relatório
aprovado. COMISSÃO DE RELATÓRIOS DAS COMISSÕES ESPECIAIS –
Doc. SC 09/93 – 1) Relatório aprovado; 2) Encaminhar cópia do mesmo à
Secretaria de Missões. Doc. SC 12/93 – 1) Determinar à Assessoria de

Imprensa e Comunicação que apresente esclarecimento sobre a atual crise por
que passa “O Estandarte”, encaminhando-os à Comissão Executiva para
analise e providências necessárias à solução da questão. Doc. SC 18/93 –
Relatório Aprovado. Doc. SC 21/93 – 1) Relatório Aprovado; 2) Recomendar à
Comissão de Música e Liturgia que elabore um projeto amplo de divulgação de
todo o material já produzido junto aos Sínodos e Presbitérios, colocando-se à
disposição para cursos de capacitação e formação litúrgico-musical; Doc. SC
19/93 – Relatório Aprovado. Doc. SC 25/93 – 1) Registrar a estranheza da falta
dos relatórios dos Seminários de São Paulo e Londrina referentes ao de 1992;
2) Registrar a falha na somatória dos alunos dos 3 seminários, mencionada no
relatório; 3) Recomendar que, no futuro, o relatório seja mais específico no
tocante à apresentação da quantidade de alunos, quanto à origem
denominacional dos mesmos; 4) Registrar nota de apreciação ao Seminário de
São Paulo, pelo esforço de integração dos alunos com regiões distantes (Norte
e Nordeste). Que haja incrementação dessa atividade, atingindo outras regiões,
e seja adotada pelos outros seminários; 5) Recomendar à Fundação Eduardo
Carlos Pereira que tenha como primeiro e principal objetivo a aquisição da
sede do Seminário de São Paulo, passo fundamental para o aprimoramento do
trabalho de educação teológica nesse seminário. Doc. SC 27/93 – Atender
integralmente o pedido da A.I.P.R.A.L. - Associação das Igrejas Presbiterianas
e Reformadas da América Latina. Doc. SC 24/93 – Relatório aprovado com as
observações: 1) Preparar novas equipes para treinamento de professores de
escola dominical; 2) Que os cursos sejam divulgados de maneira mais eficaz,
em todas as regiões, através de contatos com os presidentes de Presbitérios.
COMISSÃO DE FORÇAS LEIGAS: Docs. SC 05/93 e 22/93 – Relatórios
aprovados, como segue: Resoluções: 1) Instituir junto às igrejas e presbitérios
na devolução dos questionários para que a Secretaria de Forças Leigas possa
realizar seu trabalho; 2) Envidar esforços para orientar igrejas e presbitérios
para que prestem maior atenção às correspondências recebidas; 3)
Recomendar aos Presbitérios um efetivo trabalho junto às igrejas que se
encontrem nesta situação (isolacionistas) para que tal problema seja resolvido
ou minimizado; 4) Determinar aos presbitérios para que tomem providências
urgentes para a organização da Coordenadoria de Crianças nas Igrejas locais;

5) Incentivar o investimento na produção de material de educação cristã para
crianças, na preparação de pessoas para cuidar dessa área e na divulgação
desse trabalho; 6) Solicitar aos presbitérios que orientem as igrejas locais no
sentido de compatibilizar suas agendas com a agenda nacional; 7) A Comissão
Executiva examinará o assunto (superposição de atividades leigas com
evangelização, missão e educação), deliberando sobre o mesmo; 8) Quanto à
mudança das Forças Leigas, que se remeta o assunto à Comissão Executiva
para que o mesmo continue sendo examinado e tenha parecer conclusivo na
próxima reunião ordinária do Supremo Concílio; 9) Aceitar o pedido de
desligamento da Coordenadoria Nacional de Crianças, da irmã Nilce Galvão
Beretta, registrando voto de agradecimento pela colaboração prestada e tomar
providência referentes à nomeação de novo coordenador. Os trabalhos são
prorrogados até à aprovação do Relatório da Comissão Especial – Aprova-se o
documento final, resultante dos estudos sobre o Espírito Santo, como segue:
RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL NOMEADA PELO SUPREMO
CONCÍLIO DA IPIB PARA INSTRUIR E ORIENTAR TODAS AS IGREJAS E
CONCÍLIOS QUANTO AS QUESTÕES RELACIONADAS COM A DOUTRINA
DO ESPÍRITO SANTO E SEU LUGAR NA VIDA DA IGREJA. 1. Definimos as
Santas Escrituras como ponto referencial, fundamental, único e infalível de todo
e qualquer ensino e conduta próprios da vida do cristão maduro, devendo as
Santas Escrituras ser interpretadas em toda a sua integralidade e à luz da
pessoa e da obra de Nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Cremos que, à luz das
Santas Escrituras, todos os dons e os ministérios deles conseqüentes são
também para os nossos dias e que esta sua rica contemporaneidade visa à
edificação do corpo de Cristo, conforme especialmente, o ensino Paulino
exarado em Coríntios, Romanos, Efésios, e que, no exercício desses dons e
ministérios, tudo se faça realmente com “ordem e decência”. 3. Resolve-se
criar uma comissão com a incumbência específica de elaborar um amplo e
detalhado estudo sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, a qual será
nomeada dentre os membros deste plenário. 4. Enquanto os estudos
determinados por este plenário não sejam concluídos e entregue ao
conhecimento da Igreja, recomendamos uma literatura idônea, segura e
serena, que deve ser estudada por todos os pastores e membros da Igreja e,

para isso, são indicados os seguintes livros: 1. “O Espírito Santo”, de Billy
Graham; 2. “O Espírito Santo, o Deus que habita em nós, de Caio Fábio de
Araújo Filho; 3. “ O Cristo de todos os caminhos”, de Stanley Jones; 4. “ O
Espírito Santo” , de Hendrikus Berkhof. 5. Recomendamos que os Concílios da
Igreja, em todos os seus níveis, tenham critério, cuidado, bom senso, prudência
e sabedoria na condução elevada de todas e quaisquer situações relacionadas
com as novas manifestações e práticas dos dons espirituais, que não se
inserem na tradição histórica Presbiteriana Independente. 6. Recomendamos
que seja dada prioridade à busca do fruto do Espírito Santo, conforme ensino
expresso de Gálatas 5; 22,23, visto que, pela manifestação do fruto do Espírito,
nós nos apossamos do verdadeiro conteúdo da espiritualidade genuinamente
cristã. 7. Recomendamos, finalmente, que todos os concílios, pastores e
presbíteros sejam zelosos em tudo, não permitindo que pessoas e organismos
divulguem, em nosso meio, ensinamentos estranhos às doutrinas sustentadas
pela IPIB. Em decorrência, nomeia-se a seguinte Comissão, referente ao item 3
do citado documento: COMISSÃO, Reverendos Antonio Godoy Sobrinho
(relator), Isaias Garcia Vieira, Carlos Meyer, Gerson Correia de Lacerda,
Antonio Carlos Nasser, Eber Ferreira Silveira Lima, Ezequias dos Santos,
Valdemar de Souza, João Francisco de Almeida e Presbíteros Nilson Zanella,
Dr. Rubens Figueira e Fernando Navarro Toledo. Nada a tratar. Segue-se
oração pelo presbítero Reynaldo Corredor e encerramento dos trabalhos aos
50 minutos do dia 19/02/93. Eu, Reverendo Hírcio de Oliveira Guimarães,
secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 19.02.93, às 09:30 horas, no Hotel Fazenda 3
Poderes – São Sebastião, Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Reverendo
Abival Pires da Silveira. SECRETÁRIO: Presbítero Irany de Souza Castro.
Comparecimento: Estão presentes os seguintes representantes: Presbíteros
Esdras Neves Duarte – Presbitério: Santana, Reverendo Alfredo de Souza
Nogueira – Presbitério: Central Oeste Paulista, Reverendo Antonio Carlos
Nasser – Presbitério: Central Paulista, Presbítero Benedito Carlos Gonzaga –
Presbitério: Sorocaba, Reverendo Lourival Correia de Freitas – Presbitério
Paulistano, Reverendo Lysias Oliveira dos Santos – Presbitério: Sorocaba,
Reverendo Jonas de Araújo – Presbitério: Sorocaba, Reverendo Isaias
Garcia Vieira – Presbitério: Sul de Minas, Reverendo Noidy Barbosa de
Souza – Presbitério: Sul do Paraná, Presbítero Moacir Benvindos de
Carvalho – Presbitério: Freguesia, Presbítero Paulo Pereira Nogueira –
Presbitério: Campinas, Reverendo Oswaldo de Pinho Monteiro – Presbitério:
Carapicuíba, Presbítero José Antonio de Souza – Presbitério: Carapicuíba,
Reverendo Tarsis de Campos – Presbitério: Paulistano, Presbítero Lauro
Ferreira Júnior – Presbitério: Ipiranga. Reverendo João Francisco de Almeida
– Presbitério: Campinas, Reverendo Jonas Gonçalves – Presbitério:
Votorantin, Reverendo Denis de Almeida Pinto – Presbitério: Sul de Minas,
Reverendo Fernando Bortoleto Filho - Presbitério: Santana, Reverendo José
Sanches – Presbitério: Freguesia, Reverendo Oséas Gribeler – Presbitério:
Osasco, Presbítero Gines Garcia – Presbitério: Sudoeste de Minas,
Presbítero Célio Ribeiro Camargo Filho: Presbitério: Sul de Minas, Reverendo
Valmir Machado Ribeiro – Presbitério: Assis, Reverendo Cylas Rissardi –
Presbitério: Campinas, Presbítero Sebastião Sabino de Lima – Presbitério:
Novo Osasco, Reverendo Pedro Augusto Pires Ferrari - Presbitério: Novo
Osasco, Reverendo Cleibe M. Palone – Presbitério: Freguesia, Reverendo
Paulo Cintra Bueno – Presbitério: Botucatu, Presbítero Joaquim Ribeiro Filho
– Presbitério: Vale do Paraíba, Presbítero Onam Gonçalves de Castro –

Presbitério: Osasco, Presbítero Francisco de Almeida – Presbitério:
Freguesia, Presbítero Lindemberg da Silva Pereira – Presbitério: Campinas,
Reverendo Gerson Mendonças de Annunciação – Presbitério: São Paulo Minas, Presbítero Fernando Navarro Toledo – Presbitério: Sul do Paraná,
Reverendo Mathias Quintela de Souza – Presbitério: Sul do Paraná,
Reverendo Carlos Fernandes Meier – Presbitério: Sul do Paraná, Presbítero
Edison Moraes – Presbitério: Santana, Reverendo Edilson Botelho Nogueira –
Presbitério: Ipiranga, Presbítero Celso José Vieira – Presbitério: São Paulo Minas, Presbítero Vicente Martins de Mello – Presbitério: São Paulo,
Presbítero Altiere de Souza Lima – Presbitério Ipiranga, Reverendo Altamiro
Pereira – Presbitério ABC, Reverendo Silas Silveira - Presbitério: Distrito
Federal, Reverendo Éber Ferreira Silveira Lima – Presbitério: Norte do
Paraná, Reverendo Ademar Rogato – Presbitério: Ourinhos, Reverendo
Antonio Godoy Sobrinho – Presbitério: Maringá, Presbítero Naur do Valle
Martins – Presbitério: São Paulo, Reverendo Uverland Barros da Silva

–

Presbitério: Nordeste, Reverendo Assir Pereira – Presbitério: São Paulo,
Reverendo Áureo Rodrigues de Oliveira – Presbitério Nordeste, Reverendo
Sérgio Francisco dos Santos Oliveira – Presbitério: Votorantin, Reverendo
Valdir Mariano de Souza – Presbitério: Norte, Reverendo Rogério César –
Presbitério: Ourinhos, Presbítero Reynaldo Corredor – Presbitério: Leste
Paulistano, Reverendo Venício Nogueira – Presbitério: Leste Paulistano,
Reverendo Ezequias dos Santos – Presbitério: Leste Paulistano, Reverendo
Uriel Silveira – Presbitério: Londrina, Presbítero Zaar Dias de Góes Presbitério:

Votorantin,

Reverendo

Oswaldo

Baptista

–

Presbitério:

Ipiranga, Presbítero Josué de Souza e Silva – Presbitério: Distrito Federal,
Presbítero Gineton Meireles Bueno – Presbitério: Distrito Federal, Reverendo
João Batista de Souza – Presbitério Mato Grosso - Rondônia, Reverendo
Marcos Paulo Monteiro da Cruz Bailão – Presbitério: São Paulo – Minas
Gerais, Reverendo Luiz Alberto de Mendonça Sabanay – Presbitério:
Catarinense, Reverendo David Gordon Gartrel – Presbitério: Distrito Federal.
Registra-se o recebimento de ofício de saudação do Deputado Daniel Marins,
determinando-se à Secretaria de Ofício em agradecimento. Registra-se,
também, a presença do Reverendo Cláudio Oliver dos Santos, representando o

CLAI – Conselho Latino Americano de Igrejas. Resoluções: Quanto aos Doc.
SC 04/93 e SC 17/93: 1) Aprovar o relatório de Betel; 20 que as propostas de
utilização do patrimônio de Betel e patrimônio da IPI do Brasil sejam
encaminhadas a Comissão Executiva para estudos, devendo a mesma
encaminhar relatório competente à próxima reunião do Supremo Concílio; 3)
disponibilizar os recursos necessários para viabilizar os referidos estudos, com
a venda em torno de 1% (um por cento) do total do patrimônio imobiliário; 4)
homologar ato praticado pela Comissão Executiva “ad referendum” deste
Supremo Concílio, comprando o apartamento número 22, do 2º andar, do
Edifício “Marina”, situada á Rua Amaral Gurgel, 453, determinando que se lavre
a escritura competente o mais rápido possível. Doc. SC 03/93 da Comissão de
Diaconia: que o relatório e projeto da Secretaria de Diaconia sejam aprovados
em sua íntegra, destacando o excelente trabalho feito na realização do V
Congresso Nacional. Doc. SC 15/93 da Comissão de Papéis e Consultas sobre
alteração na forma de Batismo: tal medida é inconstitucional por contrariar os
Símbolos de Fé que só podem ser alterados na forma estabelecida pelo art.
141 da Constituição da IPI do Brasil. Doc. SC 08/93 da Comissão de Papéis e
Consultas: sobre pedido de nova regulamentação para o art. 44, § 2º da
Constituição: não homologar a regulamentação feita pela Comissão Executiva
para aquele dispositivo constitucional. Doc. SC 26/93 – da Comissão de Exame
de Livro de Atas do Sínodo Borda do Campo: remeter à Comissão Executiva a
aprovação do referido relatório. Resolve-se ainda: esclarecer aos Sínodos da
necessidade de se enviar os livros de atas para apreciação em todas as
reuniões do Supremo Concílio; recomendar aos Concílios que façam suas
reuniões ordinárias no ano eclesiástico das reuniões ordinária do Supremo
Concílio, visando à uniformização; Doc. SC 29/93: remeter à Comissão
Executiva a aprovação dos estatutos do Sínodo Rio – São Paulo; Doc. SC
28/93: Remeter à Comissão Executiva a nomeação da Comissão de Ética:
Doc. SC 13-16-20/93: aprovar relatório da Comissão Especialmente, do teor
seguinte: O Supremo Concílio: Considerando: que tem corrido pelas igrejas
uma pregação de caráter anti-instituição, pregação essa propalada por grupos
e pessoas sem compromisso com a vida e a história de nossa amada IPI; que
alguns pastores de nossa IPI têm contribuído para o agravamento dessa

situação, dando guarida e oferecendo espaço para tal pregação; que, em
conseqüência disso, são atingidos concílios, órgãos e departamentos da Igreja,
numa demonstração inequívoca de desconhecimento da Doutrina bíblica sobre
a Igreja; que, ainda em conseqüência disso, comunidades são minadas no seu
amor e confiança denominacional, tornando-se igrejas isoladas do corpo,
descaracterizando-se como igrejas reformadas; que a instituição é um
instrumento para a realização da obra de Deus, que por isso mesmo deve ser
eventualmente reformulada, sendo as críticas nesse sentido sempre bemvindas e necessárias, quando construtivas e caridosas; que, por outro lado, a
crítica, quando tornada hábito e feita sem amor, contribui apenas para a
desunião da Igreja, gerando um mal-estar indesejável e prejudicial à paz;
determina: que haja um cuidado especial de pastores e conselhos no sentido
de fortalecer o amor, a simpatia e o envolvimento de suas comunidades locais
com a IPIB e seus diferentes órgãos e departamentos; que haja nas Igrejas
locais, a partir do ensino da liderança, um desestimulo

aos comentários

desairosos relativos à denominação; que haja zelo, no sentido da manutenção
fiel da ordem presbiteriana, e de seus sistema de governo e de administração
em todos os nossos concílios e igrejas locais. Aprovam-se as atas da sessão
de abertura e da primeira sessão, remetendo-se as atas das segunda e terceira
sessões à aprovação da Comissão Executiva. Usa da palavra o Reverendo
Cláudio Oliver dos Santos, representando o CLAI – Conselho Latino Americano
de Igrejas, em saudação ao concílio. Resolve-se orientar os concílios inferiores
no sentido de que se dê especial atenção às comemorações do 90º aniversário
da Igreja, no próximo dia 31 de Julho. Resolve-se, por derradeiro, aprovar
proposta do Reverendo Mathias Quintela de Souza, baseada no texto de
Romano 12: 6-8, por unanimidade, registrando-se voto de gratidão a Deus pela
maneira segura e competente com que o Reverendo Abival Pires da Silveira
tem exercido o dom de presidir com diligência a vida e o ministério da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, seguindo-se oração pelo Reverendo
Antonio Godoy Sobrinho. Nada mais. Às 12:00 h., encerra-se a presente
reunião do Supremo Concílio com oração e benção impetrada pelo senhor
Presidente. Eu, presbítero Irany de Souza Castro, secretariando os trabalhos,
lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 12ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
DATA, HORA E LOCAL: 27 de novembro de 1993, às 9:30 hs, com exercício
devocionais dirigidos pelo Reverendo Abival Pires da Silveira, no templo da 1ª
IPI de São Paulo à rua Nestor Pestana nº 152, em São Paulo, Capital.
PRESIDENTE: Reverendo Abival Pires da Silveira; SECRETÁRIO: Reverendo
Hircio de Oliveira Guimarães; COMPARECIMENTOS: Estão presentes os
seguinte membros da Diretoria: Presidente, Reverendo Abival Pires da Silveira;
1º Vice-Presidente, Reverendo Antonio Godoy Sobrinho; 3º Vice-Presidente,
Reverendo Jonas Gonçalves; 1º Secretário, Reverendo Hircio de Oliveira
Guimarães; 2º Secretário, Presbítero Irany de Souza Castro. Estão presentes
também, os seguintes delegados: Sínodo Borda do Campo – Presbitério
A.B.C. -

Reverendo Altamiro Pereira (Observador), Reverendo Eduardo

Galasso Faria, Reverendo Leonildo Silveira Campos, Presbítero Moisés José
de Lima, Presbítero Nildes de Lima; Presbitério Ipiranga – Reverendo Onofre
de Oliveira, Reverendo Osvaldo Batista, Presbítero Reuel de Matos Oliveira,
Presbítero Lauro Ferreira Júnior; Presbitério Litoral Paulista – Reverendo
Wilson Roberto Sales Devidé, Reverendo Ismael Sales Devidé, Presbítero
Rubens Cardoso Figueira de Mello, Presbítero Arnaldo de Carvalho Filho;
Presbitério Distrito Federal – Reverendo Ariosto dos santos Lima, Reverendo
Silas Silveira; Sínodo Meridional – Presbitério Catarinense – Reverendo
José Carlos da Silva – (Observador), Reverendo Euclides Luiz do Amaral,
Reverendo Luis Alberto Mendonça Sabanay; Presbitério Londrina –
Reverendo Uriel Silveira, Presbítero Honestálio de Castro; Sínodo Minas
Gerais – Presbitério São Paulo Minas – Reverendo Gerson Mendonça
Annunciação, Reverendo Ablandino Saturnino Souza, Presbítero Edson
Moraes; Presbitério
Presbítero Benjamin

Sudoeste de Minas – Reverendo Jaime Jorge,
Tércio Nogueira, Presbítero Irson Ribeiro de Oliveira;

Presbitério Sul de Minas – Reverendo Marcelo Pereira; Sínodo Ocidental –
Presbitério Araraquarense – Reverendo Antônio Carlos Alves, Presbítero
Paulo Pires Correia; Presbitério Campinas -

Reverendo Cylas Rissardi,

Reverendo João Francisco de Almeida, Presbítero Odair Silveira Campos;

Presbitério Oeste – Reverendo Almir Pezzolo; Sínodo Oeste Paulista –
Presbitério Assis – Presbítero Dauto Camargo, Presbítero Walter Signorini;
Presbitério Central Paulista – Reverendo Valdemar de Souza, Presbítero
Gerson de Almeida; Presbitério Centro Oeste Paulista – Reverendo Jefferson
de Andrade, Presbítero Oséias Francisco Pereira; Presbitério Ourinhos Reverendo Ademar Rogato, Reverendo Silas Oliveira; Sínodo Oriental –
Presbitério Bandeirantes -

Reverendo Carlos Eduardo Alves Luciano da

Silva, Presbítero João Gomes Ribeiro; Presbitério Freguesia – Reverendo
Cleibe de Moraes Palome, Reverendo José Sanches Vallejo Netto, Presbítero
Moacir Benvindo de Carvalho, Presbítero Francisco de Almeida; Presbitério
Santana – Reverendo Gessé Moraes de Araújo, Reverendo Fernando
Bortolleto Filho; Sínodo Rio São Paulo – Reverendo Ezequias dos Santos –
(Presidente do Sínodo) – Presbitério Leste Paulistano – Reverendo Manoel
Francisco da Silva, Reverendo Venício Nogueira, Presbítero Reynaldo
Corredor, Presbítero Aníbal Martins; Presbitério Rio de Janeiro – Reverendo
Odemir Batista Suplano, Reverendo Silvânio Silas Ribeiro Cabrial, Presbítero
José Gregório de Lima Filho, Presbítero Olieser Lopes Jerônimo; Presbitério
Vale do Paraíba – Reverendo José Xavier de Freitas, Reverendo Mitchell
Rosemberg Galdino, Reverendo Obed Júlio de Carvalho – (Observador) –
Presbítero Carlos de Sousa, Presbítero José Norberto Silva de Oliveira;
Sínodo São Paulo – Presbitério Carapicuíba – Reverendo Rubens Franco
Lacerda, Reverendo Oswaldo de Pinho Monteiro, Presbítero José Antonio
Souza; Presbitério Novo Osasco – Presbítero Sebastião Sabino de Lima,
Presbitério Osasco – Reverendo Dimas Barbosa Lima, Reverendo Leontino
farias dos Santos, Presbítero Onam Gonçalves de Castro, Presbítero Osvaldo
Brito de Moraes; Presbitério Paulistano – Reverendo Hircio de Oliveira
Guimarães, Reverendo Tarsis de Campos, Presbítero Irany de Souza Castro,
Presbítero Gines Garcia; Presbitério São Paulo – Reverendo Gerson Correia
de Lacerda, Reverendo Abival Pires da Silveira, Reverendo Assir Pereira,
Presbítero Vicente Martins de Mello, Presbítero Samuel Prado, Presbítero Naur
do Valle Martins; Sínodo Sul de São Paulo – Presbitério Botucatu –
Reverendo Ângelo Bereta Filho; Presbitério Sorocaba – Reverendo Lysias
Oliveira dos Santos, Presbítero Hélio Teixeira Callado, Presbítero Benedito

Carlos Gonzaga; Presbitério Sul de São Paulo – Reverendo Marcos Prestes,
Reverendo Misael Ricardo de Freitas, Presbítero Wilson de Lara Leite;
Presbítero Votorantim – Reverendo Jairo Honório Correia, Reverendo Jonas
Gonçalves: Sínodo Vale do Rio Paraná – Presbitério Maringá – Reverendo
Luiz Alexandre Solano Rossi, Reverendo Valdir Alves dos Reis, Presbítero
Jurandir Espanhol; Presbitério Mato Grosso do Sul -

Reverendo Weber

orlando Braidotti, Presbítero Paulo Alves Domingues; Presbitério Norte do
Paraná – Reverendo Luiz Henrique Solano Rossi, Reverendo Éber Silveira
Ferreira Lima, Presbítero Nilton Alves de Souza; Presbitério Oeste do Paraná
– Reverendo Osni Dias de Andrade, Presbítero Nerode Rodrigues de Moraes;
COMISSÃO PATRIMONIO DE BETEL -

Presbítero Azor Prado Ferreira,

Presbítero Carlos Fernandes Franco; Deixaram de fazer representar os
seguintes Presbitérios: Brasil Central, Mato Grosso do Sul, Sul do Paraná,
Noroeste Paulista, bem como a representação do Sínodo Setentrional.
Registra-se a ordem do dia: 1) Alienação e venda do Patrimônio de Betel: 2)
Atualização da decisão do Supremo Concílio de 21/11/86 sobre a venda dos
demais imóveis da IPI do Brasil; 3) do papel e das funções do missionário na
ordem constitucional da IPI do Brasil, 4) Analisar e decidir sobre a proposta da
Comissão de Planejamento sobre o projeto de utilização dos recursos
patrimoniais da IPI do Brasil. São tomadas as seguintes decisões: Quanto ao
documento SCE 01/93: (do papel e das funções do missionário na ordem
constitucional da IPI do Brasil): Convocar o Supremo Concílio para reunir-se
extraordinariamente no dia 04/06/94 para tratar da seguinte matéria: Promover
reforma na Constituição da IPI do Brasil

com a finalidade específica de

analisar as funções do missionário na ordem constitucional da IPI do Brasil.
Quanto aos documentos SCE 02/93 (proposta de ratificação de ato da
Comissão Executiva da IPIB, referente à aquisição de sede definitiva para o
Seminário de São Paulo) e SCE 04/93 ( Proposta de atualização de decisão do
Supremo Concílio de
RESOLVE:

21/11/86 sobre venda de imóveis da IPI do Brasil),

1) Firmar convênio com a 1ª IPI de São Paulo e Fundação

Eduardo Carlos Pereira, para construção de edifício em propriedade da referida
Igreja, que abrigue a sede administrativa da IPI do Brasil e a sede definitiva do
Seminário de São Paulo. Para isso delega poderes à Comissão Executiva para

prosseguir nos estudos de viabilização do citado convênio e elaboração dos
estudo definitivos a serem apresentados oportunamente ao Supremo Concílio.
Para consecução desses fins, autorizar a Comissão Executiva a proceder à
venda dos imóveis de propriedade da IPI do Brasil localizados na cidade de
São Paulo, a saber: PROPRIEDADES DA IPI DO BRASIL: SÃO PAULO – 1)
Imóvel da Rua Artur Prado. 311 – Escritura definitiva datada em 10/02/76 –
Registrada no 1º Cartório de Registro de Imóveis – R.1 – matrícula nº 1.265; 2)
Imóvel da Rua Amaral Gurgel, 452 S/L – Escritura definitiva datada em
21/11/80 – Registrada no 5º Cartório de Registro de Imóveis – R.7 – Matrícula
nº 6.107 à 6.111; 3) Imóvel da Rua Amaral Gurgel, 452 2º andar apto. 22 –
Escritura definitiva datada em 13/05/93 – Registrada o 5º Cartório de Registro
de Imóveis – R.1 – Matrícula nº 62.856; 4) Imóvel da Rua Amaral Gurgel, 452
2º andar apto. 25 – Escritura definitiva datada em 19/08/82 – Registrada no 5º
Cartório de Registro de Imóveis – R.2 – Matrícula nº 31.509; 5) Imóvel da Rua
Rego de Freitas, 530 apto. E -11 – Escritura definitiva datada em 17/04/79 Registrada no 5º Cartório de Registro de Imóvel – R.4 – Matrícula nº 36.046; 6)
Imóvel da Rua General Jardim, 370 6º andar apto. 66 – Escritura definitiva
datada em 04/04/68 – Registrada no 5º Cartório de Registro de Imóvel –
Matrícula nº 62.890; 7) Imóvel da Rua Rego de Freitas, 530 Loja O – Escritura
definitiva datada em 17/04/80 – Registrada no 5º Cartório de Registro de
Imóveis – Matrícula nº 36.047. Trabalhos suspensos às 12:45 hs com uma
oração pelo Reverendo Dimas Barbosa Lima. Trabalhos reabertos as 14:00 hs.
Quanto ao documento SCE 03/93 (Comissão de Patrimônio de Betel),
RESOLVE: 1) Delegar poderes à Comissão Executiva do Supremo Concílio da
Igreja Presbiteriana Independente do Brasil para viabilizar a negociação de até
2 (duas) parcelas do solo da área de Betel, limitadas a 40% (quarenta por
cento) de sua totalidade, de tal forma que, por uma primeiro parcela, fique
assegurada a propriedade de edificações com potencial adequado de renda
mensal, podendo, para isto, viabilizar negócios de venda ou permuta, até o
referido percentual, conforme oportunidades e diretrizes que os estudos
técnicos indicarem; 2) determinar à Comissão Executiva que elabore um plano
de utilização das rendas a serem auferidas com vistas ao trabalho social da
IPIB. O plenário toma conhecimento do “Manifesto à Nação Brasileira”

redigido pela Comissão de Ética, conforme determinação anterior deste
Concílio, como segue: Manifesto a Nação Brasileira – No momento em que o
Brasil assiste estarrecido ao espetáculo deprimente proporcionado pelas
revelações da CPI do Orçamento e o Congresso Nacional ensaia a Revisão
Constitucional; No momento em que o povo, desesperançado e cético, chega
ao nível mais baixo de sua miséria econômica, política e social; No momento
em que parlamentares que se auto denominam “evangélicos” se prestam ao
mesmo jogo sem escrúpulos daqueles que usam o mandato popular e a “ coisa
publica” para benefícios pessoais, afrontando a fé e envergonhando o
Evangelho: A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, através de sua
Assembléia magna, se sente no dever de vir perante a nação e o povo para,
através deste manifesto: 1) Levantar a sua voz , somando-se às vozes que
vêm se levantando em nome da dignidade da cidadania brasileira para
lamentar, denunciar e condenar tantos e tamanhos ilícitos que vêm marcando
a administração pública e a atividade política no Brasil dos últimos anos; 2)
Conclamar a todos para que rompamos de vez com o silêncio, a omissão e a
indiferença perante fatos tão graves que comprometem o futuro da nação,
agravam a já sofrida condição de nosso povo e zombam das instituições
democráticas; 3) Exigir que pela primeira vez, neste país, quebre-se o círculo
vicioso e tentacular da impunidade, apurando-se, julgando-se e punindo-se
exemplarmente todos aqueles que vêm desonrando a administração pública e
a atividade politica; 4) Expressar apoio à CPI do Orçamento para que, através
de seu trabalho isento, transparente e judicioso, devolva a dignidade tão
comprometida, tanto da classe política quanto do Congresso Nacional; 5)
Afirmar a necessidade de se proceder à revisão constitucional através da
convocação de uma Nova Assembléia Constituinte, livre e soberana, para, sem
tergiversações, dotar nosso país de uma carta moderna, atual, competente e
corajosa como convém a uma nação e que reclama a graça da liberdade, a
plenitude do direito e a beleza da cidadania; 6) Declarar que somos
vocacionados para a Democracia. Não podemos tolerar, e muito menos
justificar, qualquer gesto ou atitude que atente contra ela. Assim sendo,
conclamamos a Sociedade Cívil a se manter alerta e vigilante para preservar a
integridade das instituições democráticas, sempre ameaçadas em momento de

crise, por regimes de exceção que só fazem garantir seus próprios interesses e
acabam por retardar a marcha histórica da verdadeira democracia – honra e
orgulho maior de um povo. 7) Reafirmar, neste momento em que se vem
usando o nome de Deus em vão para justificar tantas falcatruas, a convicção
de fé num Deus que não compactua com a mentiram, com a miséria, com a
fome e com a injustiça, pois é, antes de mais nada, um Deus de Justiça, de
misericórdia e de amor que exalta o humilde e humilha os poderosos. Por isso,
“bem-aventurada é a nação cujo o Deus é o Senhor”. Tal documento será
encaminhado às autoridades civis bem como aos órgãos de comunicação da
Nação. Registra-se o agradecimento do Concílio pela hospedagem oferecida
pela 1ª IPI de São Paulo. Trabalhos encerrados às 16:15 hs com o cântico do
hino oficial, Oração Dominical e benção apostólica impetrada pelo Sr.
Presidente. Na qualidade de secretário, lavrei e assino a presente ata.
Reverendo Hircio de Oliveira Guimarães.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 12ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
DATA, HORA E LOCAL: 07/02/95, às 9:00 horas no Seminário Franciscano de
Santo Antonio, Estrada de Piratininga, Agudos, Estado de São Paulo,
Presidente:Rev. Abival Pires da Silveira; Secretário: Rev. Hircio de Oliveira
Guimarães. Presenças: Diretoria - Revs. Abival Pires da Silveira, Antonio de
Godoy Sobrinho, Mathias Quintela de Souza, Jonas Gonçalves, Hircio de
Oliveira Guimarães, Edival Ferreira Brandão, e Presb. Irany de Souza Castro.
Representação Presbiterial - SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério do
ABC: Revs. Pedro Sanches Vierma e Edilson Botelho Nogueira. Presbs.
Wladimir Guerra e Gerson Guerra; Presbitério do Ipiranga: Revs. Éber
Cocarelli e João Correia Lima, Presbs. Reuel de Matos Oliveira e João Américo
dos Santos; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Wilson Roberto Devidé e
Jonas Nogueira, Presbs. Antonio Benjamin Rodrigues Ivo e Arnaldo de
Carvalho Filho; SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central: Rev.
Antonio de Oliveira Faria, Presb. Hilário Albrecht; Presbitério Distrito Federal:
Revs. Francisco José Cruz Moraes e Manoel Inácio de Freitas Filho, Presb.
Josué de Souza e Silva e Esaú de Carvalho; Presbitério Mato GrossoRondônia: Revs. Jonas Furtado do Nascimento e Lucimar Manoel Vieira,
Presbs. Eliel Felipe e João Batista de Azevedo; SÍNODO MERIDIONAL:
Presbitério Catarinense: Revs. Luis Alberto Mendonça Sabanay e Euclides
Luiz do Amaral, Presb. Rubens Maurício Simeão; Presbitério de Londrina:
Revs. Evaldo Duque Estrada, Messias Anacleto Rosa e Paulo Roberto de
Farias, Presbs. Osiel de Oliveira, Célio Marques Luciano Gomes e José
Olímpio Eger Monteiro; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes
Meier e Mathias Quintela de Souza, Presbs. Fernando Navarro Toledo e
Wesley de Lima; SÍNODO DAS MINAS GERAIS: Presbitério São PauloMinas: Revs. Ablandino Saturnino de Souza e Gerson Mendonça de
Annunciação, Presbs. Francisco Dias Lange e Maurílio Clóvis dos Santos;
Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Jayme Jorge e Gervásio Francisco Orru,
Presbs. Walmir Henrique Alves e Aristides Aparecido Ribeiro; Presbitério Sul

de Minas: Revs. Isaías Garcia Vieira e Denis de Almeida Pinto, Presbs. Ivan
Franco Caixeta e Hugo Felix Costa: Presbitério da Araraquarense: Revs.
Osmar Menezes Pires e Raul Hamilton de Souza, Presbs. Sebastião Rodrigues
de Assis e Gil Augusto Fernando Costa; Presbitério de Campinas: Revs.
Hamilton Sant'Ana Moreira e Altamiro Carlos Menezes, Presbs. Lindemberg da
Silva Pereira e Helio Sabino Rulli; Presbitério Noroeste Paulista: Revs.
Marcio Borges Ribeiro, Carlos Jose Vasconcelos e Presb. Baptista Belotti;
Presbitério Oeste: Revs. Flavio Antonio Santana e Jorge Antonio Rodrigues
Barbosa, Presb. Renê Ribeiro da Silva e Esmeraldo Figueira Filho; SÍNODO
OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Jessé de Andrade e Paulo
Melo Cintra Damião, Presbs. Dalto Camargo e Walter Signorini; Presbitério
Central Paulista: Revs. Antonio Carlos Nasser e Josias Martins de Almeida,
Presbs. Gerson de Almeida e João Golbete; Presbitério Centro Oeste
Paulista: Revs. Alfredo de Souza Nogueira e Márcio Ferré Fontão, Presb.
Aparecido Vieira Paes; Presbitério de Ourinhos: Revs. Ademar Rogato e
Rogério César, Presb. Moisés da Silva Nogueira; SÍNODO ORIENTAL:
Presbitério Bandeirante: Revs. José Carlos Barbosa e Edson Tadeu Duran,
Presbs. João Batista de Moraes e João Gomes Ribeiro; Presbitério
Freguesia: Revs. José Sanches Vallejo Neto e Eli Marques, Presbs. Moacir
Benvindo de Carvalho e Francisco de Almeida; Presbitério Santana: Revs.
Fernando Bortoletto Filho e Marcio Pereira de Souza; SÍNODO RIO SÃO
PAULO: Presbitério Leste Paulistano: Revs. Carlos Barbosa e Venício
Nogueira, Presbs. Reynaldo Corredor e José Martinez Garcia; Presbitério Rio
de Janeiro: Revs. Cleber Coimbra Filho e Odemir Batista Suplano, Presbs.
José Roberto de Souza Mendes e Luiz Fernando de Araújo; Presbitério Vale
do Paraíba: Revs. José Xavier de Freitas e Lutero Alberto Gaspar; Presbs.
Joaquim Ribeiro Filho e Hélio Pedro de Almeida; SÍNODO SÃO PAULO:
Presbitério de Carapicuiba: Revs. Oswaldo de Pinho Monteiro e Rubens
Franco de Lacerda; Presbitério Novo Osasco: Revs. Pedro Augusto Pires
Ferrari e Jairo Jacob, Presbs. Raul Recke e Josafá do Vale Nascimento;
Presbitério de Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima e Presb. Onan de Castro;
Presbitério São Paulo: Revs. Abival Pires da Silveira, Odilon de Carvalho e
Mário Ademar Fava, Presb. Naur do Valle Martins; Presbitério Paulistano:

Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Osni Messo Honório, Presbs. Gines
Garcia e Luiz Amaral dos Santos; SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério do
Amazonas: Revs. Raimundo Nonato Damasceno e Licurgo Ferreira Filho,
Presb. Evandro Gomes Bindar; Presbitério Bahia-Sergipe: Revs. José
Romulo de Magalhães Filho e Eliabe Gouveia de Deus, Presbs. Apolônio Elias
Dória e Joel Chagas Lima; Presbitério do Nordeste: Revs. Áureo Rodrigues
de Oliveira, Flávio Ferreira Façanha, Presb. Aluísio Bezerra de Oliveira e João
Batista Amaral de Oliveira; Presbitério do Norte: Rev. Valdir Mariano de
Souza e Presb. Edmilson de Araujo Pires; Presbitério Pernambuco-Alagoas:
Presb. Izac de Souza. SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de
Botucatu: Revs. Ângelo Bereta Filho e José Carlos Volpato, Presbs. Isaltino
Honório de Oliveira e Vandir Fisher Mendes; Presbitério de Sorocaba: Revs.
Lysias Oliveira dos Santos e Jonas Araújo, Presbs. Heraldo Teixeira Calado e
Hélio Teixeira Callado; Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Marcos Prestes;
Presbitério Votorantim: Revs. Jonas Gonçalves e Agnaldo Pereira Gomes,
Presbs. Edson Oliveira Soares e Angelo Ramos; SÍNODO VALE DO RIO
PARANÁ: Presbitério de Maringá: Revs. Luiz Alexandre Solano Rossi, Waldir
Alves dos Reis e Antonio de Godoy Sobrinho, Presbs. Derli Silvério de
Campos, Mário Ferreira do Amaral e Waldomiro Ribeiro de Jesus; Presbitério
Norte do Paraná: Revs. José Antonio Pereira e Ezequiel Luz, Presbs. Claudio
Isaac Franco Fernandes e Romeu Galbiati; Presbitério Oeste do Paraná:
Revs. Osni Dias de Andrade e Geraldo Matias Ferreira, Presbs. Nerode
Rodrigues de Moraes e Acir Rodrigues de Oliveira; Presbitério Mato Grosso
do Sul: Revs. Sérgio Francisco dos Santos e Aury Vieira Reinaldet, Presbs.
Wilson Freire e Osmar Gomes. Outras presenças: Rev. Valdomiro Pires de
Oliveira, Secretário Executivo e Rev. Pedro Sanches Vierma, Tesoureio.
Trabalhos iniciados com o culto solene presidido pelo Rev. Abival Pires da
Silveira. Registra-se a ordem do dia: Homologação da reforma parcial da
Constituição da IPI do Brasil, conforme projeto baixado pelos Presbitérios, com
inclusão do Título IV - Dos Missionários, em que se reconhece a vocação
missionária na ordem constitucional da Igreja. Interrompe-se a pauta de
trabalhos, para receber uma delegação da Igreja Presbiteriana de Taiwan
composta dos Revs. Chang Hua Church, Vice-moderador da Assembléia Geral;

C.S. Yang, Secretário Geral, Schu-chen Chuang, Secretária do Programa de
Mulheres da Assembléia Geral, William J. K. Lo, Líder da Associação de
Cristãos do "Movimento de Independência em paz de Taiwan", e Takah H. L.
Wu, Presidente doo Presbitério da Igreja Presbiteriana Formosa no Brasil. Após
palavra de acolhida à delegação, pelo Rev. Abival, faz uso da palavra, em
saudação ao Concílio, o Secretário Geral da Igreja, Rev. C.S. Yang.
Retornando à pauta de trabalhos, é apresentado o projeto ao plenário. Após
discussão da matéria, o Supremo Concílio toma a seguinte resolução:
homologar

reforma

Independente

do

parcial
Brasil,

da

Constituição

aprovada

pelos

da

Igreja

Presbitérios,

Presbiteriana
nos

termos

constitucionais, com inserção do Título IV - DOS MISSIONÁRIOS, com a
seguinte redação: "TÍTULO IV - DOS MISSIONÁRIOS"- Capítulo Único - Artigo
79 - Os missionários são obreiros, homens ou mulheres, que têm sua piedade,
dedicação, responsabilidade e habilitação reconhecidas pelo povo de Deus,
para o exercício da obra missionária no âmbito denominacional. Parágrafo 1o. O reconhecimento da vocação missionária se dá através de um Presbitério.
Parágrafo 2o. - O Presbitério procederá aos exames relativos à experiência
religiosa, ao conhecimento bíblico, doutrinário e ao governo presbiteriano.
Parágrafo 3o. - O Presbitério, deverá, por meio da Secretaria de Missões,
propiciar o treinamento e habilitação adequados ao missionário. Art. 80 - O
ministério dos missionários se constitui, fundamentalmente, no atendimento
dos campos e das atividades missionárias da Igreja, dentro e fora do país,
expresssando-se na obra de evangelização, na implantação de novas igrejas,
no fortalecimento de igrejas enfraquecidas ou por serem consolidadas, no
desenvolvimento de projetos de cunho diaconal, na formação e treinamento de
futuros missionários, bem como em outras áreas que a Igreja julgue ser de
interesse, na expansão do Reino de Deus. Art. 81 -

A solicitação para o

reconhecimento de um missionário no âmbito da Igreja deverá partir do
Conselho ao qual está jurisdicionado o candidato. Parágrafo 1o. - Uma vez
aprovada a solicitação pelo Presbitério, o mesmo procederá à cerimônia de
comissionamento do novo missionário em culto solene. Parágrafo 2o. Comissionado pelo Presbitério, o missionário terá assento no mesmo, sem
direito a voto, continuando membro de uma igreja local. Quando solicitado pela

Secretaria

de

Missões

da

Igreja,

o

Presbitério

poderá

conceder,

excepcionalmente, licença para o missionário celebrar os atos pastorais
previstos no art. 54 da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil, à exceção da alínea "h", pelo período de um ano. Parágrafo Único - a
referida licença poderá ser renovada pelo concílio, ao qual também caberá
cancelar a mesma, quando julgar haverem cessados os motivos que a
determinaram. Art. 83 - O missionário poderá sr descomissionado do seu ofício
por medida disciplinar, administrativa oou por desistência expressa do
interessado." Em decorrência da inserção do capítulo e dos artigos ora
aprovados, o atual Título IV, denominado DOS CONCÍLIOS, passa a ser o
Título V, e o artigo 79 passa a ser o artigo 84, o artigo 80 pasa a ser 85, e
assim, sucessivamente, terminando com o atual artigo 115, remunerado para
artigo 120. À vista da resolução tomada, o presidente promulgou o texto ora
aprovado, como parte integrante do texto constitucional da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar
cantou-se o hino oficial da Igreja. "O Pendão Real", orando a seguir o
presidente. Foi lida e aprovada a presente ata, encerrando-se a reunião às
11:30 hs, com a benção apostólica impetrada pelo Rev. Abival Pires da
Silveira, Presidente do Supremo Concílio da IPI do Brasil. Na qualidade de
secretário, lavrei e assino a presente ata.

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Primeira Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 07/02/95, às 14:30 horas no Seminário Franciscano
de Santo Antonio, Estrada de Piratininga, Agudos, Estado de São Paulo.
Presidente: Rev. Abival Pires da Silveira; Secretário: Rev. Hírcio de Oliveira
Guimarães. Presenças: Diretoria - Revs. Abival Pires da Silveira, Antonio de
Godoy Sobrinho, Mathias Quintela de Souza, Jonas Gonçalves, Hírcio de
Oliveira Guimarães, Edival Ferreira Brandão, e Presb. Irany de Souza Castro.
Representação Presbiterial - SÍNODO BORDA DO CAMPO: Presbitério do
ABC:

Revs. Pedro Sanches Vierma e Edilson Botelho Nogueira, Presbs.

Wladimir Guerra e Gerson Guerra; Presbitério do Ipiranga: Revs. Éber
Cocarelli e João Correia Lima, Presbs. Reuel de Matos Oliveira e João Américo
dos Santos; Presbitério Litoral Paulista: Revs. Wilson Roberto Sales Devidé
e Jonas Nogueira, Presbs. Antonio Benjamin Rodrigues Ivo e Arnaldo de
Carvalho Filho; SÍNODO BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central:
Rev. Antonio de Oliveira Faria e Presb. Ilário Albrecht e ; Presbitério Distrito
Federal: Revs. Francisco José Cruz Moraes e Manoel Inácio de Freitas Filho,
Presbs. Josué de Souza e Silva e Esaú de Carvalho; Presbitério Mato
Grosso-Rondônia: Revs. Jonas Furtado do Nascimento e Lucimar Manoel
Vieira, Presbs. Eliel Felipe e João Batista de Azevedo; SÍNODO MERIDIONAL:
Presbitério Catarinense: Revs. Luis Alberto Mendonça Sabanay e Euclides
Luiz do Amaral, Presbs. Sergio Paulo Flores e Rubens Maurício Simeão;
Presbitério de Londrina: Revs. Evaldo Duque Estrada, Messias Anacleto
Rosa e Paulo Roberto de Farias, Presbs. Osiel de Oliveira, Célio Marques
Luciano Gomes e José Olímpio Eger Monteiro; Presbitério Sul do Paraná:
Revs. Carlos Fernandes Meier e Mathias Quintela de Souza, Presbs. Fernando
Navarro Toledo e Wesley de Lima;

SÍNODO DAS MINAS GERAIS:

Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Ablantino Saturnino de Souza e Gerson
Mendonça de Annunciação, Presbs. Francisco Dias Lange e Maurílio Clovis
dos Santos; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Jayme Jorge e Gervásio
Francisco Orru, Presbs. Walmir Henrique Alves e Aristides Aparecido Ribeiro;

Presbitério Sul de Minas: Revs. Isaías Garcia Vieira e Denis de Almeida
Pinto, Presbs. Ivan Franco Caixeta e Hugo Felix Costa; SÍNODO OCIDENTAL:
Presbitério da Araraquarense: Revs. Osmar Menezes Pires e Raul Hamilton
de Souza, Presbs. Sebastião Rodrigues de Assis e Gil Augusto Fernando
Costa; Presbitério de Campinas: Revs. Hamilton Sant'Ana Moreira e Altamiro
Carlos Menezes, Presbs. Lindemberg da Silva Pereira e Hélio Sabino Rulli;
Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Marcio Borges Ribeiro e Carlos José
Vasconcelos, Presb. Baptista Belotti; Presbitério Oeste: Revs. Flavio Antonio
Santana e Jorge Antonio Rodrigues Barbosa, Presbs. Renê Ribeiro da Silva e
Esmeraldo Figueira Filho; SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis:
Revs. Jessé de Andrade e Paulo Melo Cintra Damião, Presbs. Dauto Camargo
e Walter Signorini; Presbitério Central Paulista: Revs. Antonio Carlos Nasser
e Josias Martins de Almeida, Presbs. Gerson de Almeida e João Golbete;
Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Alfredo Souza Nogueira e Márcio
Ferre Fontão, Presbs. José Carlos Zanatta e Aparecido Vieira Paes;
Presbitério de Ourinhos: Revs. Ademar Rogato e Rogério Cesar, Presb.
Moisés da Silva Nogueira; SÍNODO ORIENTAL: Presbitério Bandeirante:
Revs. José Carlos Barbosa e Edson Tadeu Duran, Presbs. João Batista de
Moraes e João Gomes Ribeiro; Presbitério Freguesia: Revs. José Sanches
Vallejo Neto e Eli Marques, Presbs. Moacir Benvindo de Carvalho e Francisco
de Almeida; Presbitério Santana: Revs. Fernando Bortoletto Filho e Marcio
Pereira de Souza; SÍNODO RIO SÃO PAULO: Presbitério Leste Paulistano:
Revs. Carlos Barbosa e Venício Nogueira, Presbs. Reynaldo Corredor e José
Martinez Garcia; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Cleber Coimbra Filho e
Odemir Batista Suplano, Presbs. José Roberto de Souza Mendes e Luiz
Fernando de Araújo; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. José Xavier de
Freitas e Lutero Alberto Gaspar; Presbs. Joaquim Ribeiro Filho e Hélio Pedro
de Almeida; SÍNODO SÃO PAULO:

Presbitério de Carapicuíba: Revs.

Oswaldo de Pinho Monteiro e Rubens Franco de Lacerda; Presbitério Novo
Osasco: Revs. Pedro Augusto Pires Ferrari e Jairo Jacob, Presbs. Josafa do
Vale Nascimento e Raul Recke; Presbitério de Osasco: Rev. Dimas Barbosa
Lima e Presb. Onan de Castro; Presbitério São Paulo: Revs. Abival Pires da
Silveira, Odilon de Carvalho e Mário Ademar Fava, Presbs. Naur do Valle

Martins; Presbitério Paulistano: Revs. Gilberto dos Santos Rodrigues e Osni
Messo Honório, Presbs. Gines Garcia e Luiz Amaral dos Santos; SÍNODO
SETENTRIONAL:

Presbitério do Amazonas: Revs. Raimundo Nonato

Damasceno e Licurgo Ferreira Filho, Presb. Evandro Gomes Bindá;
Presbitério Bahia-Sergipe: Revs. José Romulo de Magalhães Filho e Eliabe
Gouveia de Deus, Presbs. Apolônio Elias Doria e Joel Chagas Lima;
Presbitério do Nordeste: Revs. Áureo Rodrigues de Oliveira, Flávio Ferreira
Façanha, Presbs. Aluísio Bezerra de Oliveira e João Batista Amaral de Oliveira;
Presbitério do Norte: Rev. Valdir Mariano de Souza, Presb. Edmilson de
Araujo Pires;

Presbitério Pernambuco-Alagoas: Presb. Izac de Souza.

SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Botucatu: Revs. Ângelo
Bereta Filho e José Carlos Volpato, Presbs. Isaltino Honório de Oliveira e
Vandir Fisher Mendes; Presbitério de Sorocaba: Revs. Lysias Oliveira dos
Santos e Jonas Araújo, Presbs. Heraldo Teixeira Callado e Hélio Teixeira
Callado;

Presbitério Sul de São Paulo: Rev. Marcos Prestes; Presbitério

Votorantim: Revs. Jonas Gonçalves e Agnaldo Pereira Gomes,

Presbs.

Edson Oliveira Soares e Angelo Ramos; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ:
Presbitério de Maringá: Revs. Luiz Alexandre Solano Rossi, Waldir Alves dos
Reis e Antonio de Godoy Sobrinho, Presbs. Derli Silvério de Campos, Mário
Ferreira do Amaral e Waldomiro Ribeiro de Jesus;

Presbitério Norte do

Paraná: Revs. José Antonio Pereira e Ezequiel Luz, Presbs. Claudio Isaac
Franco Fernandes e Romeu Galbiati; Presbitério Oeste do Paraná: Revs.
Osni Dias de Andrade e Geraldo Matias Ferreira, Presbs. Nerode Rodrigues de
Moraes e Acir Rodrigues de Oliveira; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs.
Sérgio Francisco dos Santos e Aury Veira Reinaldet, Presbs. Wilson Freire e
Osmar Gomes. Registra-se 158 delegados oficiais votantes, sendo, 85
ministros e 73 presbíteros. Outras presenças: Rev. Valdomiro Pires de Oliveira,
Secretário Executivo e Rev. Pedro Sanches Vierma, Tesoureiro. Trabalhos
iniciados com oração pelo Rev. Abival. O senhor Presidente dá orientação para
encaminhamento do processo eleitoral. É dada a palavra, inicialmente, ao Rev.
Mathias Quintela de Souza, um dos candidatos à presidência, que faz a
apresentação dos componentes da chapa por ele encabeçada, bem como seu
plano de trabalho. A seguir, é dada a palavra ao Rev. Antonio de Godoy

Sobrinho, outro candidato à presidência, que faz a apresentação dos
componentes da chapa por ele encabeçada, bem como seu plano de trabalho.
Consultado o plenário, declara-se o mesmo em condições de votar. O Rev.
Abival ora pedindo a direção de Deus para o processo de votação. Realizados
o primeiro e segundo escrutínios, nenhuma das chapas alcança maioria
absoluta de votos. Por proposta de ambas as chapas postulantes da eleição, a
assembléia decide proceder à mudança do encaminhamento do processo
eleitoral, aceitando renúncia expressa pelas mesmas em disputar a eleição por
colegiado, determinando a eleição dos candidatos cargo por cargo,
preservando-se

a

candidatura

natural

dos

componentes

das

chapas

renunciantes. Ora pelos candidatos o presb. Heraldo Callado. Registra-se a
presença do Rev. Misael Ricardo de Freitas e do Presb. Joel Ribeiro de Barros,
representantes do Presbitério Sul de Paulo e Sínodo do mesmo nome,
passando o colégio eleitoral a ser composto de 160 delegados eleitores.
Passa-se à eleição para Presidente, sendo eleito em primeiro escrutínio, o Rev.
Mathias Quintela de Souza com 85 votos. Passa-se à eleição do 1º vicepresidente, sendo eleito o Rev. Messias Anacleto Rosa com 95 votos. Passase à eleição do 2º vice-presidente, sendo eleito o Rev. Paulo de Melo Cintra
Damião, com 99 votos. Passa-se à eleição do 3º vice-presidente, sendo eleito o
Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira com 93 votos. Passa-se à eleição do 1º
secretário, sendo eleito o Presb. Reuel de Matos Oliveira, com 101 votos.
Passa-se à eleição do 2º secretário, sendo eleito o Presb. Lindemberg da Silva
Pereira, com 93 votos. Passa-se à eleição do 3º secretário, sendo eleito o
Presb. Apolônio Elias Dória, com 87 votos. O senhor Presidente declara eleita
a diretoria que dirigirá o Supremo Concílio da IPI do Brasil no próximo
quadriênio, dando posse aos eleitos, fazendo a transmissão dos cargos e ora a
seguir em favor da Diretoria empossada. Usa a palavra o presidente eleito,
Rev. Mathias. Os trabalhos são suspensos às 19:00 hs, com oração pelo
presb. Lindemberg. Às 21:20 horas a sessão foi reaberta. HORÁRIO DAS
SESSÕES: foi estabelecido pelo plenário o seguinte horário para os trabalhos
Café: 8:00-9:00; Devocional: 9:00-9:30; Plenário: 9:30-12:15; Almoço: 12:3014:00; Plenário: 14:00-18:00; Jantar: 18:00-20:30; Plenário: 20:30-23:00.
COMISSÃO DE EXERCÍCIOS DEVOCIONAIS: o plenário delegou à diretoria a

responsabilidade pela condução das devocionais. AUSÊNCIA: o Presb. Izac de
Souza recebeu autorização para viagem de retorno à Recife-PE, ausentandose definitivamente do concílio. ENCERRAMENTO: às 21:40 horas com oração
pelo Rev. Francisco José Cruz Moraes. A presente ata foi anotada pelo Rev.
Hírcio e por mim, Presb. Reuel, lavrada e assinada.

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Segunda Sessão
DATA, HORA, E LOCAL: em 08/02/95, às 09:45 horas no Seminário
Franciscano Santo Antonio, em Agudos, São Paulo. PRESIDENTE: Rev.
Mathias Quintela de Souza. SECRETÁRIO: Presb. Reuel de Matos Oliveira.
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: verificou-se estarem presentes os mesmos
representantes que responderam à chamada na sessão de abertura, à exceção
dos seguintes: Presb. Célio Marques Luciano Gomes (Presbitério Londrina),
Presb. Cláudio Isaac Franco Fernandes (Presbitério Norte do Paraná), Presb.
Gerson Guerra (Presbitério do ABC), Presb. Vladimir Guerra (Presbitério ABC),
Presb. Izaltino Honório de Oliveira (Presbitério Botucatu) e Presb. José
Martinez Garcia (Presbitério Leste Paulistano). ENTRADA DE DOCUMENTOS:
recebeu-se os documentos a seguir identificados: SC 01/95 - Relatório
informações sobre comodato com presbitério Botucatu/Ourinhos. SC 02/95 Relatório Financeiro e Contábil - Ref. 1994; SC 03/95 - Relatório Estatístico ref. 1993; SC 04/95 - Relatório anual de atividades da Secretaria de Educação;
SC 05/95 - Relatório de atividades da Assessoria de Fé e Ordem; SC 06/95 Relatório anual de atividades da Secretaria de Forças Leigas; SC 07/95 Relatório anual de atividades da Secretaria de Missões; SC 08/95 - Relatório
de atividades da Assessoria de Impressa e Comunicação; SC 09/95 - Relatório
de atividades da Assessoria Administrativa; SC 10/95 - Relatório final da
Comissao

encarregada de elaborar estudos sobre a doutrina do Espírito

Santo; SC 11/95 - Relatório final da Comissão do Manual de Culto; SC 12/95 Relatório financeiro e administrativo da Livraria Pendão Real; SC 13/95 Pedido de ratificação de ato da Comissão Executiva referente a aquisição de
imóveis para Seminário Teológico de Londrina; SC 14/95 - Relatório de
atividades da Comissão especial - GTME (Grupo de Trabalho Missionário
Evangélico); SC 15/95 - Relatório de atividades da Secretaria de Missões Missão Caiuá; SC 16/95 - Relatório de atividades da Assessoria Administrativa;
SC 17/95 - Relatório de atividades da Fundação "Eduardo Carlos Pereira"; SC
18/95 - Relatório de atividades da Comissão Especial para Escrever a História

da Igreja; SC 19/95 - Relatório de atividades da Comissão Especial de
Relações Intereclesiásticas; SC 20/95 - Relatório de atividades da Secretaria
Executiva; SC 21/95 - Relatório de atividades de Betel Lar da Igreja; SC 22/95 Relatório de atividades da Assessoria Pastoral; SC 23/95 - Solicitação de
recursos financeiros para 1995 - Coordenadoria Nacional da Mocidade; SC
24/95 - Relatório de atividades da Comissão de Música e Liturgia; SC 25/95 Solicitação de inclusão de novo membro na Comissão de Música e Liturgia; SC
26/95 - Relatório de atividades de representante da IPIB junto à CELADEC; SC
27/95 - Proposta de criação da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo;
SC 28/95 - Investimento nos trabalhos de assistência social de Betel-Lar da
Igreja; SC 29/95 - Consulta sobre decisão administrativa do Presbitério de
Assis; SC 30/95 - Proposições sobre o laicato da Igreja; SC 31/95 - Relatório
de atividades da Secretaria de Diaconia; SC 32/95 - Trabalho de Bacharel em
Teologia para ser considerado como tempo de licenciatura - Presbitério Litoral
Paulista; SC 33/95 - Pedido de doação de imóvel de propriedade da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil - Presbitério do Amazonas; SC 34/95 Proposta de mudança constitucional - Sínodo Oeste Paulista; SC 35/95 Proposta de filiação da IPIB à AEVB - Presbitério de Assis; SC 36/95 - Livro de
Atas do Sínodo Ocidental; SC 37/95 - Livro de Atas do Sínodo Setentrional; SC
38/95 - Livro de Atas do Sínodo Rio-São Paulo; SC 39/95 - Livro de Atas do
Sínodo Oeste Paulista; SC 40/95 - Livro de Atas do Sínodo Minas Gerais; SC
41/95 - Livro de Atas do Sínodo São Paulo; SC 42/95 - Livro de Atas do Sínodo
Borda do Campo; SC 43/95 - Proposta: AIPRAL seja Conselho de Área; SC
44/95 - Proposta de alteração do artigo 28 letra B - Presbitério de Carapicuíba;
SC 45/95 - Proposta: Mudança na vinculacao administrativa de Betel enquanto
instituicao; NOMEAÇÃO DE COMISSÕES: foram constituídas especificamente
para trabalhar nesta reunião as comissões e seus respectivos membros a
seguir relacionados: 1 - PAPÉIS E CONSULTAS : Revs. Mário Ademar Fava
(relator), Carlos Barbosa, Jonas Nogueira, Presbs. Walter Signorini, Fernando
Navarro Toledo, Rene Ribeiro da Silva. 2 - DOUTRINA DO ESPÍRITO SANTO:
Revs. Abival Pires da Silveira (relator), Gerson Mendonça Annunciação,
Altamiro Carlos Menezes, Alfredo de Souza Nogueira, Presbs. Sebastião
Rodrigues de Assis, Osiel Oliveira, Wesley Lima. 3 - FUNDAÇÃO EDUARDO

CARLOS PEREIRA: Revs. Carlos Fernandes Meier (relator), Jonas Furtado
Nascimento, Sérgio Francisco dos Santos, José Carlos Volpato, Fernando
Bortolleto, Presbs. Onan Gonçalves de Castro, Cláudio Isaac Fernandes
Franco, João Américo Santos, Moacir Benvindo de Carvalho. 4 - IMPRENSA E
COMUNICAÇÃO Revs. Rogério César (relator), Éber Cocarelli, Jaime Jorge,
Francisco José Cruz Moraes, Márcio Borges Ribeiro, Paulo Roberto Farias,
Presbs. Esaú de Carvalho, Francisco de Almeida, Arnaldo de Carvalho Filho,
Acir Rodrigues de Oliveira. 5 - EDUCAÇÃO CRISTÃ: Revs. Raul Hamilton
Souza (relator), Flávio Antonio Santana, José Sanches Vallejo Neto, Gervásio
Francisco Orru, Osni Dias de Andrade, Presbs. José Roberto de Souza
Mendes, Célio Marques Luciano Gomes, Aparecido Vieira Soares. 6 MISSÕES: Revs. Isaías Garcia Vieira (relator), ********José Antonio Pereira,
Flávio Façanha, Lucimar Vieira, Antonio Nasser, Presbs. Antonio Ivo, Evando
Gomes Bindá, Eliel Filipe, Osmar Gomes. 7 - FORÇAS LEIGAS: Revs. Evaldo
Duque Estrada (relator), Ademar Rogato, Ablandino Souza, Osni Honório,
Ezequiel Luz, Presbs. Hélio Rulli, Joel Chagas, Reinaldo Corredor. 8 DIACONIA : Revs. Luiz Sabanay (relator), Eliabe Gouveia, Odemir Suplano,
Valdir Reis, Márcio Fontão, Presbs. Ivan Caixeta, Francisco Schueller, Gil
Augusto,

Edimilson

Pires,

Hélio

Calado.

9

-

RELAÇÕES

INTERECLESIÁSTICAS: Revs. Antonio Godoy Sobrinho (relator), João Correia
Lima, Jonas Araújo, Wilson Devidé, Presbs. Aluísio Oliveira, Dauto Camargo.
10 - TESOURARIA: Presbs. Naur do Valle Martins (relator), Nerode, João
Batista Amaral, Rubens Simeão, Revs. Auri Reynaldet. 11 - HISTÓRIA DA
IPIB: Revs. Lysias Santos (relator), Agnaldo Gomes, José Xavier, Márcio
Souza, Presbs. Moisés Guerra, Eraldo Callado. 12 - ACAMPAMENTO CRISTO
É VIDA : Revs. José Carlos Barbosa (relator), Jessé de Andrade, Presbs. João
Gomes Ferreira, Hugo Costa. 13 - ESTATÍSTICA E ESTADO ESPIRITUAL:
Revs. Euclides Amaral (relator), Eli Marques, Presb. Ralph Miron. 14 - FÉ E
ORDEM: Rev. Alexandre Rossi (relator) e Presb. Hélio Callado. 15 ADMINISTRAÇÃO DA IGREJA : Revs. Dimas Barbosa (relator), Jonas
Gonçalves, Presb. José Olímpio. 16 - MANUAL DE CULTO, MÚSICA E
LITURGIA : Revs. Edison Nogueira Botelho (relator), Oswaldo de Pinho
Monteiro, Osmar Menezes, Ângelo Bereta, Edson Tadeu Duran, Presb. João

Batista Azevedo. 17 - RELATÓRIO DA SECRETARIA EXECUTIVA : Revs.
Marcos Prestes (relator), Josias de Almeida, Presb. Joel Barros. 18 MINISTÉRIO PASTORAL : Revs. Jorge Antonio Barbosa (relator), Hamilton
Santana, Pedro Ferrari. 19 - LIVROS DE ATAS DOS SÍNODOS: Revs. Odilon
de Carvalho (relator), Lutero Gaspar, Venício Nogueira, Misael Ricardo,
Rubens Lacerda, José Rômulo Magalhães, Presbs. Valdir Mendes, José
Martines Garcia, João Batista Moraes, Wilson Freire. DESTINAÇÃO DOS
DOCUMENTOS:

o encaminhamento dos documento e suas respectivas

comissões obedeceu à seguinte ordem: SC 01/95 - Comissão Acampamento
Cristo é Vida; SC 02/95 - Comissão de Tesouraria; SC 03/95 - Comissão de
Estatística e Estado Espiritual; SC 04/95 - Comissão Educação Cristã; SC
05/95 - Comissão de Fé e Ordem; SC 06/95 - Comissão de Forças Leigas; SC
07/95 - Comissão de Missões; SC 08/95 - Comissão de Imprensa e
Comunicação; SC 09/95 - Comissão

Administração da Igreja; SC 10/95 -

Comissão Doutrina do Espírito Santo; SC 11/95 - Comissão Manual de Culto;
SC 12/95 - Comissão Imprensa e Comunicação; SC 13/95 - Comissão Papéis e
Consultas; SC 14/95 - Comissão de Missões; SC 15/95 - Comissão de
Missões; SC 16/95 - Comissão Administração da Igreja; SC 17/95 - Comissão
Fundação "Eduardo Carlos Pereira"; SC 18/95 - Comissão História da Igreja;
SC 19/95 - Comissão Relações Intereclesiásticas; SC 20/95 - Comissão Exame
de Relatório da Secretaria Executiva; SC 21/95 - Comissão de Diaconia; SC
22/95 - Comissão Ministério Pastoral; SC 23/95 - Comissão de Forças Leigas;
SC 24/95 - Comissão Manual de Culto, Música e Liturgia; SC 25/95 - Comissão
Manual de Culto, Música e Liturgia; SC 26/95 - Comissão de Relações
Intereclesiásticas; SC 27/95 - Comissão de Relações Intereclesiásticas; SC
28/95 - Comissão de Diaconia; SC 29/95 - Comissão de Papéis e Consultas;
SC 30/95 - Comissão de Forças Leigas; SC 31/95 - Comissão de Diaconia; SC
32/95 - Comissão de Papéis e Consultas; SC 33/95 - Comissão de Papéis e
Consultas; SC 34/95 - Comissão de Papéis e Consultas; SC 35/95 - Comissão
de Papéis e Consultas; SC 36/95 - Comissão de Exame de Livros de Atas dos
Sínodos; SC 37/95 - Comissão de Exame de Livros de Atas dos Sínodos; SC
38/95 Comissão de Exame de Livros de Atas; SC 39/95 - Comissão de Exame
de Livros de Atas dos Sínodos; SC 40/95 - Comissão de Exame de Livros de

Atas dos Sínodos; SC 41/95 - Comissão de Exame de Livros de Atas; SC 42/95
- Comissão de Exame de Livros de Atas dos Sínodos; SC 43/95 - Comissão de
Papéis e Consultas; SC 44/95 - Comissão de Papéis e Consultas; SC 45/95 Comissão de Papéis e Consultas; SUSPENSÃO DA SESSÃO: às 10:50 horas,
com oração pelo Rev. Abival, o senhor presidente suspendeu a sessão para o
trabalho das comissões. REABERTURA DA SESSÃO: às 20:35 horas, com
oração feita pelo presidente.

RESOLUÇÕES TOMADAS: Comissão para

Exame de Relatório da Assessoria Administrativa: Docs. SC-09/95 e SC16/95 - a) Aprovar o relatório com voto de apreciação; b) Determinar aos
órgãos jurisdicionados à Assessoria Administrativa que acatem plenamente as
observações expressas no referido relatório, justificando à Comissão Executiva
na impossibilidade de cumprir as exigências solicitadas; c) apresentar à
Comissão

Executiva

os

esclarecimentos

solicitados

pela

Assessoria

Administrativa. Comissão de Relações Intereclesiásticas: Doc. SC-19/95 a) Aprovar o relatório; b) Que seja retomado o assunto da filiação da IPIB ao
Conselho Mundial de Igrejas nos termos da reunião ordinária do Supremo
Concílio de 1991, ou seja, sejam tomadas providências para informar e
esclarecer à igreja para uma tomada de decisão consciente; c) incrementar
nossa participação com a família presbiteriana do Brasil e de outros países; d)
que não nos filiemos ao CONIC. Doc. SC-26/95 - Aprovar o relatório. Doc.
SC-27/95 - a) Aprovar o relatório; b) Que a matéria, com suas recomendações
mereçam atenção especial da Comissão Executiva, que deverá encontrar a
forma e o canal competentes para implementá-las na vida da igreja de maneira
regular. Comissão para Exame de Relatório da Assessoria Pastoral: Doc.
SC-22/95 - Aprovar o relatório sem nenhuma observação acatando na íntegra
as propostas nele contidas. Mediante proposta do Rev. Jonas Gonçalves, nos
termos do relatório da Comissão Intereclesiásticas. Outras resolucoes: 1 - a)
que seja nomeada uma comissão para estudar a conveniência e viabilidade de
se criar um organismo para preencher a lacuna referida no documento SC
22/95; b) que o Rev. Abival Pires da Silveira integre essa comissão; c) que seja
delegada à Comissão Executiva poderes para acolher relatório da referida
comissão e sobre ele decidir.

2 - delegar poderes à Comissão Executiva do

Supremo Concílio para o preenchimento dos cargos de todas as diretorias da

igreja e da Fundação "Eduardo Carlos Pereira". ENCERRAMENTO: às 22:50
horas, com oração pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, leitura e aprovacao
da presente ata sem observacoes. Na qualidade de secretario lavrei a presente
ata.

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Terceira Sessão
HORA, DATA E LOCAL: às 10:00 horas do dia 09/02/95 no Seminário
Franciscano de Santo Antonio, Estrada de Piratininga, Agudos, Estado de São
Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário: Presb. Reuel
de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev.
Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presb.
Lindemberg da Silva Pereira, e Presb. Apolônio Elias Dória. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA: presentes os mesmos que responderam à chamada da sessão
anterior, à exceção dos seguintes: Rev. Dimas Barbosa - Presbitério de
Osasco, e Rev. Carlos José Vasconcelos - Presbitério Noroeste Paulista. Os
presbíteros Levy Silvio Ferreira e Francisco Daniel Figueiredo assumiram a
representação pelo Presbitério São Paulo-Minas. Pelo Presbitério Distrito
Federal assumiu a representação o Rev. Silas Silveira em lugar do Rev.
Manoel Inácio de F. Filho, e pelo Presbitério Novo Osasco assumiu a
representação o Rev. Filippo Blancato em lugar do Rev. Pedro Ferrari.
SUSPENSÃO DA SESSÃO: às 10:20 horas a sessão foi suspensa com uma
oração pelo Rev. Mathias para o trabalho das comissões. Às 14:30 horas a
sessão foi reaberta com uma oração pelo Rev. Silas Silveira, anotando-se as
seguintes modificações no quórum: a presença do Presb. Wilson de Lara Leite,
do Presbitério Sul de São Paulo, e do Rev. José Carlos Vaz de Lima, em
substituição ao Rev. Osmar Menezes Pires, do Presbitério Araraquarense.
ORAÇÃO: Rev. Osmar Menezes Pires, em agradecimento e intercessão a
Deus pela vida do Rev. José Carlos Vaz de Lima, eleito deputado estadual pelo
estado de São Paulo em novembro último. RESOLUÇÕES: Comissão de
Papéis e Consultas: SC - 13/95 - Referendar a aquisição do imóvel para uso
do Seminário Teológico de Londrina, aprovada pela Comissão Executiva deste
Supremo Concílio.SC - 29/95 - A medida tomada de comum acordo, entre o
Presbitério e a Igreja (Conselho), fere o princípio constitucional explícito no
artigo 80. SC - 32/95 Não conceder a autorização solicitada tendo em vista o
artigo 44, "caput" e o parágrafo primeiro da CIPIB. SC - 33/95 Doar o imóvel

situado na Av. Olav Bilac nº 411, bairro Santarenzinho, medindo 11 (onze)
metros de frente e 60 (sessenta) de fundos com a casa sobre ele edificada,
conforme Alvará de Licença nº 279/1988 de 20/12/1988, expedida pela
prefeitura Municipal de Santarém-PA. SC - 34/95 Manter a proposta sobre a
mesa ate que se julgue oportuna a convocação de reunião extraordinária do
Supremo Concilio para esse fim. SC - 35/95 a) Que a filiação no momento é
inoportuna. b) Que sejam nomeados observadores oficiais para acompanhar o
trabalho da AEVB e que no momento oportuno se decida pela filiação ou não a
esta Associação . SC - 43/95 Concordar em que a AIPRAL - Associação de
Igrejas Presbiterianas e Reformadas da América Latina - seja CONSELHO DE
ÁREA ("área concil"), para a América Latina, da AMIR - Aliança Mundial de
Igrejas Reformadas, fazendo-se a comunicação ao presidente da AIPRAL. SC 44/95

Manter a proposta sobre a mesa até que se julgue oportuna a

convocação de reunião extraordinária do Supremo Concilio para esse fim. SC 45/95

Não acolher a proposta por não ser oportuna no momento. Comissão

História da Igreja: SC - 18/95 Aprovar o relatório com as propostas nele
contidas, a saber: 1) Que se prorrogue o prazo da comissão para a conclusão
dos trabalhos até a próxima reunião ordinária deste concílio; 2) Que devido a
amplitude do trabalho e a exiguidade de tempo, se acrescente mais quatro
nomes para compor a comissão. Sugerimos os seguintes nomes: Rev. José
Xavier de Freitas; Rev. Agnaldo Pereira Gomes; Rev. Márcio Pereira e Rev.
Jonas de Araújo; 3) Que a presente comissão, para os próximos quatros anos,
assuma as responsabilidades da Comissão de História e Museu; 4) Que o
Supremo Concilio determine que todos os departamentos, concílios, igrejas
locais

guardem

uma

cópia

de

suas

publicações,

correspondências,

documentos administrativos, etc., para efeito de preservar a memória
denominacional. VISITAS: foram recebidos pela diretoria e apresentados ao
Concílio pelo Rev. Abival, Secretário de Relações Inter-eclesiásticas da IPI do
Brasil, os ilustres irmãos Rev. Guilhermino Cunha, Presidente do Supremo
Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e Rev. Benjamin Gutierrez,
representante da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para a América
Latina. O presidente franqueou a palavra aos dois ilustres visitantes, que
dirigiram uma saudação ao Concílio. CAFÉ: às 16:50 horas foi feito um

intervalo para um café retornando-se às 17:20 horas. RESOLUÇÕES:
Comissão Fé e Ordem: SC -

05/95

1) Que a Comissão Executiva do

Supremo Concílio nomeie uma nova Comissão, atentando a proximidade
geográfica dos seus membros, o que viabilizaria as reuniões; 2) Que a
Comissão nomeada apresente, no próximo Supremo Concílio ordinário (1997),
o resultado de seu trabalho. Comissão de Missões: SC - 07/95 - Aprovar o
relatório da SMI referente ao biênio 93/94 (Jan 93 a Out 94), com as seguintes
observações e sugestões: 1) Aprecia-se sobremaneira o trabalho desenvolvido
por esta secretaria no quadriênio. 2) Estranha-se o fato de que 2 (dois) campos
missionários foram desativados após anos de investimento (Bacabal - MA e
Alta Floresta - MT); 3) Lamenta-se o fato de que a IPI de Porto Velho tenha
sido rebaixada a congregação e que apenas a IPI de Ribeirão Preto tenha sido
organizada neste biênio. 4) Destaca-se o excelente trabalho realizado pelo
Departamento de Crescimento Integral de Igrejas (DCII) que visitou 119 igrejas
com seu curso de Evangelização e Discipulado, no período de 92 a 94. 5)
Observa-se que o número de igrejas que se envolveram financeiramente com a
SMI foi de apenas cerca de 10% do total de IPIs no Brasil, levando-se em
consideração que Missões é a razão de ser da Igreja e fator prioritário para que
a mesma cresça e se estabeleça efetivamente em nosso país. SUGESTÕES 1. Que haja um maior empenho por parte dos pastores e igrejas, no sentido de
apoiarem convidando a equipe do DCII para que o curso de Evangelização e
Discipulado seja ministrado. 2) Que nossos Seminários abram espaço em seu
período letivo para a ministração do curso de Evangelização e Discipulado da
DCII, pois o mesmo será de grande importância na vida ministerial e eclesial
dos nossos futuros pastores, contribuindo para um crescimento mais efetivo de
nossa IPI. 3) Que a SMI trabalhe com Sub-Secretarias regionais, ligadas aos
Presbitérios, geográfica e estrategicamente distribuidas, que tenham uma
estrutura mínima e sejam administradas pela SMI. Acima de tudo nossa
gratidão a Deus por este ministério tão importante e necessário de nossa IPI do
Brasil, e pela gestão que ora termina seu trabalho, rogando a Deus as mais
ricas e profusas bençãos para suas vidas e ministérios. SC - 14/95 Aceitar o
relatório do Rev. Jonas Furtado do Nascimento, que atualmente ocupa o cargo
de Assessor Administrativo naquela entidade, rogando a Deus que este

ministério seja promissor em seus objetivos. SC - 15/95 Aceitar o relatório,
registrando voto de apreciação e gratidão a Deus pelo trabalho realizado,
salientando que a IPIB participa nesta Missão através de seu Presidente,
Presb. Ariovaldo Ferraz Arruda da 1ª IPI de Londrina, e com 22 missionários
cedidos pela SMI, dos 91 existentes naquela entidade. CULTO: o Concílio
decidiu realizar culto solene às 20:00 horas, tendo como pregador convidado o
Rev. Guilhermino Cunha. ENCERRAMENTO: às 18:20 horas com oração pelo
Rev. Jonas Gonçalves, leitura e aprovação da presente ata sem observações.
Na qualidade de secretario lavrei a presente ata e assino.

ATA DA 14ª ASSEMBLEIA ORDINARIA DO SUPREMO CONCILIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quarta Sessão
HORA, DATA E LOCAL: às 09:50 horas do dia 10/02/95 no Seminário
Franciscano de SAanto Antonio, Estrada de Piratininga, Agudos, Estado de
São Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário: Presb.
Reuel de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Messias Anacleto Rosa,
Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presb.
Lindemberg da Silva Pereira, e Presb. Apolônio Elias Dória. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA: presentes os mesmos que responderam à chamada da sessão
anterior, à exceção dos seguintes: Rev. Jose Sanches Valejo Neto - Presbitério
Freguesia, e Presb. Rubens Mauricio Simeao - Presbitério Catarinense. Pelo
Presbitério Novo Osasco assumiu a representação o Rev. Pedro Ferrari em
lugar do Rev. Filippo Blancato, e pelo Presbitério Distrito Federal assumiu a
representação o Rev. Manoel Inacio de Freitas Filho em lugar do Rev. Silas
Silveira. VISITA: o Concilio recebeu a visita do Secretario Geral do Conselho
Latino-Americano de Igrejas (CLAI), Rev. Claudio Oliver dos Santos, ministro
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, que fez uso da palavra para
saudacao ao concilio e prestou relatorio verbal das atividades daquela
instituicao. Em seguida o presidente, Rev. Mathias, passou a presidencia ao
Rev. Messias Anacleto Rosa, 1° Vice-Presidente. RESOLUCOES: Comissao
de Tesouraria - SC -

02/95 - 1) Aprovar o relatório. 2) Excluir a palavra

(INVEST) da Dotação à Livraria Pendão Real, no balanço das despesas, por
não se tratar de investimento. 3) Nas rubricas "SALÁRIOS E ORDENADOS" do
Seminários e Secretaria de Missões, desdobrar aquilo que se refere a Munus
Eclesiástico. 4) As rubricas "DESPESAS DIVERSAS" mais significativas,
devem ser classificadas nas respectivas contas. 5) Registrar um voto de
apreciação ao Rev. Pedro Sanches pelo seu desempenho à frente da
Tesouraria, bem como ao Presb. Alcy Thomé da Silva, pela apresentação do
trabalho. SC - 03/95 - 1) Aprovar o relatório, registrando-se voto de louvor a
Deus pelo trabalho realizado pela Assessoria de Estatística e Estado Espiritual.
2) Determinar a assessoria que analise as estatísticas recentes das 10 igrejas

constantes do relatório cujo número de membro chegam ao máximo de 20,
tomando providências cabíveis. 3) Registrar com tristeza o decréscimo de
25,76%, apresentado na estatística dos números da Igreja no ano eclesiástico
de 1993. 4) Recomendar a Assessoria de Estatística e Estado Espiritual, a
revisão do formulário utilizado para estatística de igrejas e presbitérios.
Comissao Doutrina do Espirito Santo - SC - 10/95 - 1) Que seja aprovado o
relatório da Comissão; 2) Que o Documento produzido pela mesma seja
acolhido como bom para reflexão e estudos com as seguintes observações: 2.1
- A necessidade de uma revisão cuidadosa da linguagem; 2.2 - A observância
de uniformidade nos enunciados das proposições. Ex. pg 117 itens 1, 2, 3; 2.3 Que todo o tratamento seja colocado na forma impessoal e o documento seja
despersonalizado; 2.4 - Correção na página de frente onde o enunciado correto
do item VI é: "O Espírito Santo no Antigo Testamento"; 2.5 - Correção da
afirmação feita à página 62, penúltima linha do item VI, cujo enunciado correto
é: "a não subordinação dos dons espirituais ao paradigma do fruto do Espírito
Santo, gera a confusão e o caos. E pode ocorrer que, uma não
subordinação..."; 2.6 - Assinalamos incongruência entre os estudos do Rev.
Antonio de Godoy Sobrinho e do Rev. Antonio Carlos Nasser quando o
primeiro relaciona o amor como fruto do Espírito, e o segundo, como dom; 2.7Julgamos apressada a ilação feita no estudo do Rev. Éber Ferreira da Silveira
Lima, sobre pastores carismáticos na IPI do Brasil, a partir de uma afirmação
do Rev. Sílvio Ladeira página 25; 2.8 - A abordagem que o Rev. Antonio
Carlos Nasser faz do dom de discernimento atém-se exclusivamente à área
individual e pessoal em prejuízo do coletivo e histórico. 2.9 - Ainda nesse
estudo que se dê melhor atenção à necessidade de precisar melhor alguns
conceitos e algumas idéias acerca dos dons; 2.10 - Nas Recomendações
Pastorais à página 14, na Introdução, onde se lê recomendações aos "nossos
pastores", leia-se: "nossos pastores e membros"; 2.11 - Ainda nas
Recomendações Pastorais, à página 116, item 6, as expressões "costumes e
gestos" sejam substituidos por "práticas". 3 - Quanto ao encaminhamento da
matéria à consideração da IPIB recomendamos: 3.1 - Que o Documento seja
publicado oficialmente pela Igreja; 3.2 - Que o mesmo desça à consideração de
todos os Presbitérios para reflexão e estudos; 3.3 - Que uma versão mais

popular, acessível, resumida e prática do texto seja também providenciada
para ser colocada à disposição da Igreja, na forma de uma cartilha, por
exemplo; 3.4- Que esse mesmo estudo seja colocado de forma didática através
de estudos para Escola Dominical;

3.5 - Que uma avaliação final desse

processo seja feita na próxima reunião do Supremo Concílio para decisões
futuras. 4 - Que todas as providências necessárias à implementação dessas
recomendações sejam referidas à Comissão que preparou o Documento. 5 Finalmente, considerando que este é apenas mais um passo no mandato que
vem da reunião do último Supremo, lembramos que enquanto todo esse
processo estiver em andamento, devem ser observadas com rigor as
determinações do Supremo Concílio em plena vigência,quais sejam: 5.1 - que
os concílios da Igreja, em todos os seus níveis, tenham critério, cuidado, bom
senso, prudência e sabedoria na condução elevada de todas e quaisquer
situações relacionadas com as novas manifestações e práticas dos dons
espirituais

que

não

se

inserem

na

tradição

histórica

presbiteriana

independente; 5.2 - que seja dada prioridade à busca do fruto do Espírito
Santo, conforme ensino expresso de Gálatas 5.22, 23, visto que, pela
manifestação do fruto do Espírito, nós nos apossamos do verdadeiro conteúdo
da espiritualidade genuinamente cristã; 5.3 - finalmente, que todos os concílios,
pastores e presbíteros sejam zelosos em tudo, não permitindo que pessoas e
organismos divulguem, em nosso meio, ensinos estranhos às doutrinas
sustentadas pela IPIB. SUSPENSÃO DA SESSÃO: as 12:30 horas com
oracao pelo Presb. Lindemberg. As 14:10 horas a sessao foi reaberta, tendo
assumido a presidencia o Rev. Paulo de Melo Cintra Damiao, 2° VicePresidente. 2ª VERIFICACãO DE PRESENÇA: verificou-se estarem presentes
os mesmos que responderam a primeira chamada, a excecao do Presb.
Reinaldo Corredor (Presbiterio Leste Paulistano). Assumiu a representacão do
Presbiterio Paulistano o Rev. Valdomiro Pires de Oliveira em lugar do Rev.
Gilberto dos Santos Rodrigues. RESOLUCÕES: Comissao de Estatistica e
Estado Espiritual - SC - 03/95 - 1) Aprovar o relatório, registrando-se voto de
Louvor a Deus pelo trabalho realizado pela Assessoria de Estatística e Estado
Espiritual. 2) Determinar a Assessoria que analise as estatísticas recentes das
10 igrejas constantes do relatório, cujo número de membros chegam ao

máximo de 20; tomando providência cabíveis. 3) Registrar com tristeza o
decréscimo de 25,75%, apresentado na estatística dos números da Igreja no
ano eclesiástico de 1993. 4) Recomendar a Assessoria de Estatística e Estado
Espiritual, a revisão do formulário utilizado para estatística de igrejas e
presbitérios. Comissao Fundacao "Eduardo Carlos Pereira" - SC - 17/95 1) Determinar que se cumpra tal lei e que se elabore um regimento interno da
Fundação "Eduardo Carlos Pereira", especificando as atribuições contidas na
referida lei. 2) Determinar que a nova diretoria da Fundação revise o seu
estatuto, atualizando-o. 3) Que o regimento interno e a revisão do estatuto
sejam apresentados à Comissão Executiva, para homologação, no prazo
máximo de 90 dias, após a sua posse. NOTA: solicitaram licenca do Concilio
para se retirarem os reverendos Carlos Meier e Euclides Luiz do Amaral.
CAFE: foi realizado um intervalo para cafe entre 16:10

e 16:35 horas.

RESOLUCOES: Comissao de Forcas Leigas - SC - 06/95 - Aprovar com a
recomendação que todos os relatórios da coordenadorias,

com críticas e

sugestões juntamente com o relatório do Secretário Nacional sejam
transferidos para a "nova" secretaria nacional, de forma a que ele possa ter um
diagnóstico da atual situação, para o planejamento do seu trabalho. SC - 23/95
- Devolver a mesa para posterior consideração, pois o trâmite deve ocorrer
através dos "canais competentes".

SC - 30/95 - 1) Com relação à

Coordenadoria Nacional de Crianças e de Adolescentes (Estudo e Reforma de
Estautos) - aprovar, conforme solicitado; 2) Atual estrutura das coordenadorias
nas igrejas:

Que

se dê

continuidade

ao

incentivo

na forma

de

"Coordenadorias", porém, conforme discutido e aprovado em Mariápolis,
recomendando que se adote a "flexibilidade" pela Secretaria Nacional de
Forças Leigas quanto ao funcionamento destas coordenadorias; que se cumpra
as decisões tomadas no "Supremo Concílio" de 1991 que determina a
"flexibilidade" e a de 1993 que voltou a discutir o assunto, solicitando uma
agilização do processo, cuja pauta constou de 8 (oito) itens, com assuntos
diversos nas áreas de cobranca, controle, orientações às igrejas e avaliações
constantes de resultados. 3) Sobre o pedido de que sejam promovidas
reuniões entre as Secretarias Nacionais (Educação, Diaconia, Missões, Forças
Leigas): Recomendar à Comissão Executiva que faça atender a solicitação,

promovendo as reuniões de integrações dessas quatro secretarias; 4) Quanto
ao cargo de Secretário Nacional de Forças Leigas: Reafirmar que o cargo
continue a ser exercido por um "leigo"; 5) Sobre o problema de conciliação das
agendas de trabalho das coordenadorias (nacionais, presbiteriais e locais):
Recomendar que as coordenadorias nacionais elaborarem suas agendas com
antecedência suficiente para se encaixarem nas programações das agendas
de presbitérios e igrejas, em "sicronismo" com a agenda da Igreja nacional e
que diante disto os leigos sejam estimulados à participação nos eventos
promovidos. 6) Sobre a reforma da Constituição da Igreja: dar o
encaminhamento necessário através da Comissão Executiva do Supremo
Concílio. 7) Carta de Luziânia: recomendar a apreciação da Comissão
Executiva em todos os seus itens, carta esta publicada em "O Estandarte";
assim como, sugerir que o Supremo Concílio, através de sua diretoria continue
dando o seu apoio às "Forças Leigas" e, conforme proposições nela contidas,
observando que existem também sugestões competentes à Comissão "Papéis
e Consultas" para avaliação, esclarecimento e soluções para referida Carta;
Comissão de Educação Cristã: SC -

04/95 - 1) Aprovar o relatório do

quadriênio 91/94 com coto de apreço pelos bons e efetivos serviços
desenvolvidos pelo SEC; 2) Dar continuidade aos trabalhos até aqui
desenvolvidos pela SEC, com especial atenção aos projetos em andamento e
aos projetos a serem implantados e propostos no relatório; 3) Sugerir que se
mantenha o atual Secretário de Educação Cristã. REGISTRO DE PRESENCA:
dos Coordenadores Nacionais de Adultos da IPI do Brasil, Presb. Paulo Pereira
Nogueira e Diaconisa Iaci do Vale Pereira Nogueira, eleitos em novembro
ultimo em Luziania, estado de Goias, os quais foram introduzidos e
apresentados ao concilio pelo presidente. HORARIO REGIMENTAL: decidiuse prorrogar os trabalhos ate o final da palavra dos Coordenadores Nacionais
de Adultos, estabelecendo o reinicio da sessao para as 20:00 horas.
SUSPENSAO DA SESSAO: as 18:05 horas com oracao pelo Rev. Josias
Martins de Almeida. As 20:20 horas a sessao foi reaberta com oracao pelo
Rev. Angelo Bereta, tendo assumido a presidencia o Rev. Aureo de Oliveira, 3°
Vice-Presidente. REVISTA ALVORADA: o Concilio aprovou voto de regozijo
pelo retorno da circulacao da revista Alvorada. AUSENCIAS: foram

devidamente autorizados a se retirarem os reverendos Abival e Mario Fava e o
Presb. Naur. RESOLUCOES: Comissao Acampamento Cristo e Vida - SC 01/95 - Aprovar o referido relatório financeiro bem como os atos constitutivos
da nova Associação na forma vazada. Comissao Manual de Culto, Musica e
Liturgia - SC - 11/95 - Delegar poderes a uma comissão nomeada pela mesa,
para estudar o material e sobre ele opinar e oferecer subsídios, encaminhando
o seu parecer à Comissão Executiva para decisão e se aprovado dar os passos
para a sua publicação. SC - 24/95 - 1) aprovar o relatorio sem observações.
2) Quanto ao projeto CANTEIRO, faz-se as seguintes consideraçoes: a - É
admirável a iniciativa de elaborar-se um hinário da IPI do Brasil, visto que a
maioria das denominações históricas já possui seus hinários confessionais; b É sábio o processo pelo que o hinário de nossa denominação será constituído:
1 - Publicação de pequnas coletânias, por assunto, temas etc. 2 -Manifestação
expressa da Igreja sobre os hinos mais aceitos. 3 - Compilação final em um
volume, tendo como ponto de partida os hinos mais expressivos e conhecidos
do atual Hinário Salmos e Hinos. c - É oportuna a busca de uma hinologia
própria, um repertório comum, da unidade e decorações - objetivos do Projeto
CANTEIRO. A Comissão de Música e Liturgia no alcance desses propósitos
publicou 6 coletâneas de um total de 10 para o início da fase de seleção final
do hinário. Para certificar-se sobre o alcance e a aplicação das coletâneas já
em circulaçào, esta comissão perguntou a 70 representantes do Concilio suas
opniões e o resultado da Pesquisa é este: Você conhece o CANTEIRO? 81%
sim, 19% não; Voce sabe qual o objetivo do projeto? 77% sim, 21% não, 2%
branco; Sua igreja tem usado no canto congregacional? 27% sim, 63% não, 4%
branco; No canto coral? 14% sim, 70% não, 16% branco; Seu presbitério utiliza
o CANTEIRO nas liturgias? 17% sim, 79% não, 3% branco; Necessita mudar?
47% sim, 20% não, 33% branco. 70% dos que responderam querem
mudanças. Tendo em vista esse resultado,o Supremo Concílio recomenda que:
1) A Comissão de Música e Liturgia ofereça coletaneas que reflitam a
diversidade que compõe a nossa Igreja. 2) Que se evite a inclusão de hinos
que contenham mensagens estranhas à tradição da Igreja Reformada. 3) Que
se renove a Comissão de Música e Liturgia a fim de que a mesma venha a ter
uma maior representatividade na sua composição mantendo-se, se possível, a

Professa Elisabeth Jansen Cintra Damião. 4) Que no objetivo de buscar uma
hinologia própria, a Comissão de riqueza das contribuições que nossos
membros já tem dado as suas igrejas locais. SC - 25/95 - Por tratar-se de
indicação de nome para Comissão de Música e Liturgia, que se encaminhe à
Comissão Executiva, conforme decisão tomada neste Concílio. Comissao de
Imprensa e Comunicacao - SC - 08/95 - 1) Registro de estranheza por não
haver sido apresentado o relatório ao Supremo Concílio sobre o órgão oficial
da Igreja. 2) Que a A.I.C. apresente à Comissão Executiva do Supremo
Concílio relatório substancial sobre a real situação do jornal. 3) Levar o jornal a
ter uma penetração no meio evangélico brasileiro. 4) Profissionalização do
jornal.

SC - 12/95 - a) Aprovar o relatorio; b) recomendar a Comissao

Executiva que faca um estudo da viabilidade economica quanto ao
funcionamento d a Livraria Pendao Real, de seu posicionamento e funcao no
organograma da

Assessoria de Imprensa e Comunicacao. HORARIO

REGIMENTAL: o Concilio decidiu iniciar a sessao de amanha as 08:30 horas.
ENCERRAMENTO: as 23:55 horas, com oracao pelo Rev. Altamiro Menezes e
leitura e aprovacao da presente ata sem observacoes. Na qualidade de
secretario, lavrei a presente ata e assino.

ATA DA 14ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
Quinta Sessão
DATA, HORA, E LOCAL: em 11/02/95, às 08:45 horas no Seminário
Franciscano Santo Antonio, Estrada do Piratininga, Agudos, Estado de São
Paulo. PRESIDENTE: Rev. Mathias Quintela de Souza. SECRETÁRIO: Presb.
Reuel de Matos Oliveira. PRESENCA: Diretoria - Rev. Messias Anacleto Rosa,
Rev. Paulo de Melo Cintra Damiao, Rev. Aureo Rodrigues de Oliveira, Presb.
Lindenberg da Silva Pereira, e Presb. Apolonio Elias Doria. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA: verificou-se estarem presentes os mesmos representantes que
responderam à chamada na sessão anterior, à exceção dos seguintes: Presbs.
Francisco Daniel Figueiredo e Levi Silva Pereira do Presbitério São PauloMinas; Rev. Éber Cocarelli do Presbitério do Ipiranga; Presb. Célio Marques
Luciano Gomes do Presbitério Londrina, Presb. Moisés da Silva Nogueira do
Presbitério Ourinhos; Presb. Josafa do Vale Nascimento do Presbitério Novo
Osasco; Rev. Jorge Antonio Rodrigues Barbosa do Presbitério Oeste; Rev.
Esdon Tadeu Duran do Presbitério Bandeirante; Revs. Cleber Coimbra Filho,
Odemir Batista Suplano, Presbs. José Roberto de Souza Mendes e Luiz
Fernando de Araujo do Presbitério Rio de Janeiro; Revs. Isaías Garcia Vieira e
Presb. Ivan Franco Caixeta do Presbitério Sul de Minas. O Supremo Concílio
manifestou-se lamentando o grande número de ausências. RESOLUCOES:
Comissao de Exame de Livros de Atas dos Sinodos - SC - 36/95 (Sínodo
Ocidental) - Considerando: 1) Estranha-se que o Sínodo não tenha se reunido
por mais de dois anos, contrariando o artigo 122 da Constituição da IPI do
Brasil. Consta que o Sínodo não se reuniu desde 1º de maio de 1992; Que o
Sínodo tome as devidas providências para sanar estas falhas imediatamente;
SC - 37/95 - (Sínodo Setentrional) Considerando: 1) Que na primeira ata,
página 107, linha 27, usou-se o termo "reunião" no lugar de

"sessão de

abertura"; 2) Que na página 107, linha 30, numerou-se 22º reunião quando o
correto seria 12º reunião; 3) Que na página 114, linha 13 e na página 119, linha
30, faltou assinatura do Presidente, uma vez que o secretário registrou no
corpo da ata que a assinatura seria conjunta; 4) Na ata 13, página 119, linha

24, usou-se o termo "sessão" quando o correto seria "reunião"; 5) Não consta o
termo de encerramento como preceitua inciso I das Normas para Elaboração
de Atas. A Comissão propõe a aprovação do livro com as observações acima.
SC - 38/95 - (Sínodo Rio-São Paulo) Considerando: 1) Na ata número 7, folha
16, linha 26, no artigo 12, parágrafo 2º, omitiu-se a palavra presbitério; 2) A ata
nº 7, não foi lida nem aprovada; 3) Não consta a aprovação da transcrição das
atas 7, 8, 9, 13; 4) Consta aprovação da ata nº 11, quando deveria constar
apenas a aprovação da transcrição da ata; 5) Na ata nº 10, não consta a
expressão: "sessão de abertura"; 6) A ata nº 11 deve ser a 2ª sessão da ata nº
10 e a ata nº 13 deve ser a 2º sessão da ata nº 12. Propor a aprovação das
Atas do Sínodo, com as observações acima. SC - 39/95 - Considerando
SC - 40/95 - (Sínodo Minas Gerais) Considerando: 1) As atas não estão
devidamente numeradas; 2) Na 2ª reunião ordinária, à folha 7, linha 2,
abreviou-se Secretário Permanente (SP), e à folha 8, linhas 29 e 32, abreviou
se Comissão Executiva (CE), os quais comprometem o bom andamento do
texto; 3) Constatou-se o uso incorreto do título "Normas Constitucionais e
Legais da IPI do Brasil", quando deve ser "Constituição e Normas da IPI do
Brasil, em várias atas; 4) Na 2ª reunião ordinária, a folha 9, verso, após
encerrada a elaboração de atas e inutilizadas as duas linhas seguintes,
registra-se a expressão "em tempo". Estranha-se que o Secretário tenha
redigido mais duas páginas inteira da mesma ata; 5) Estranha-se que a última
reunião do Sínodo tenha sido em 1992, portanto, há mais de dois anos,
contrariando o artigo 122 da Constituição e Normas da IPI do Brasil, estando a
sua diretoria sem mandato; 6) Nas segundas e terceiras reuniões
extraordinárias, não houve leitura nem aprovação das atas. Propõe-se a
aprovação do livro com as observações acima e recomenda-se que o Sínodo
use uma seqüência numérica para suas atas, identificando-as em ordinária ou
extraordinária, imediatamente. SC - 41/95 - (Sínodo São Paulo) Considerando:
1) Que na 13ª Reunião Ordinária, à folha 50, verso, linha 20, falta a assinatura
do Secretário, bem como diversas linhas em branco, que não foram inutilizadas
pelo secretário conforme inciso X das Normas para Elaboração de Atas; 2) Que
na 14ª Reunião Ordinária, a folha 50, verso, a folha 51, frente, o Secretário
Permanente começou a transcrição da ata, sem contudo terminá-la,

cancelando-a sem apresentar nenhuma justificativa. Que o Sínodo dê
justificativa para o cancelamento da transcrição da 14ª Reunião Ordinária, bem
como tome providência para sanar as irregularidades encontradas. SC - 42/95 (Sínodo Borda do Campo) Considerando: 1) Consta que na ata nº 7, folha 27,
frente, a última linha está em branco sem ser inutilizada. 2) Na Ata 10, folha 31,
linha 33, registra-se o culto de abertura, sem identificar nome da instituição ou
igreja, sabendo-se que se trata do culto de abertura das aulas do Seminário de
São Paulo. 3) Falta termo de encerramento no livro de atas, conforme
prescrevem as normas para elaboração de Atas, item 1. 4) Constatou-se que
há incorreção na numeração das atas ordinárias e as extraordinárias.
Recomenda-se que o Sínodo proceda a uma seqüência numérica na
elaboração das atas, identificando-as se ordinárias ou extraordinárias.
OUTRAS RESOLUÇÕES: 1) Diante das explicações dadas pelo Secretário
Permanente do Sínodo de São Paulo, o Concílio decidiu aceitar as
justificativas: a) que assumiu recentemente tal funcão; 2) Havia uma ata do
exercício de 1995 a ser transcrita no livro e, ao começar a fazê-lo enfrentou
problemas de enfermidades com um dos filhos; c) ao tentar dar continuidade ao
trabalho verificou a existência de pontos controversos, os quais precisariam ser
aclarados junto ao secretário que a redigiu; d) após ter aclarado os citados
pontos foi orientado pelo então secretário do Supremo Concílio, Rev. Hírcio, no
sentido de cancelar aquele ato, porque a mesma não dizia respeito à gestão
passada do Supremo Concílio e, portanto, deveria ser examinado somente na
próxima reunião ordinária. 2) Considerando que os Sínodos Brasil Central, Sul
de São Paulo, Vale do Rio Paraná, Oriental e Meridional não apresentaram os
livros para exame do Supremo Concílio resolve-se: a) que os Sínodos
mencionados apresetem imediatamente os livros para exame do Supremo
Concílio, através da Comissão Executiva; b) que os Sínodos que não
regularizarem a situação até a próxima reunião da Comissão Executiva, nela
não tomarão assento. Comissão de Diaconia SC 21/95, 28/95 e 45/95 - (Nota:
a resolução a seguir foi aprovada como substitutivo - englobando os 3
documentos): que a Diretoria nomeie uma comissão paritaria, integrada por
administradores, assistentes socias e pastores com 9 membros da região de
Sorocaba e de outras regiões, para estudar a situação de Betel/Instituição e na

viabilidade, elaborando um projeto visando contemplar as propostas e
sugestões da Comissão que examinou o relatório de Diaconia (SC 21/95),
levando em consideração os documentos nº 4, SC 28/95, SC 45/95 objetivando
a dinamização do Ministério Social da Igreja. SC - 31/95 - Rejeitar o relatório
nos seus termos com as seguintes providências: 1) Que seja encaminhado à
Mesa Executiva para as devidas reformulações, adequações e auditoria. 2)
Que a Secretaria de Diaconia seja reformulada, concentrando os projetos
locais, regionais e nacionais em um polo de fomento e gerenciamento das
obras de missão e serviço da IPIB. (Exemplo: fusão dos Programas de
Diaconia com o Betel - Lar da Igreja). Comissão de Atas e Atos Comissão
Executiva: SC - 46/95 - Considerando que as atas da Comissão Executiva
estão agrupadas em caderno especial; considerando a importância desta
documentação para arquivo e história da Igreja nacional, sugerimos: que tais
atas sejam colocada em livro próprio. Registre-se voto de apreciação ao
Secretário pelo trabalho tão bem elaborado.

Que a Comissão Executiva

verifique se foram aprovadas as atas do 1º biênio; e sejam apresentadas na
próxima reunião do Supremo Concílio. Comissão Exame de Relatório da
Secretaria Executiva: SC - 20/95 - 1) Inventário de equipamentos: não há um
inventário anterior referente a equipamento do Escritório Central para que se
possa comparar com o atual, a fim de poder-se avaliar o investimento nessa
área e manter um contínuo controle nesse aspecto. A Comissão sugere que os
próximos secretários não deixem de providenciar um inventário no início e no
fim de seus mandatos. 2) Imóveis de propriedade da IPI: diante da constatação
de que há inúmeros imóveis cuja a documentação está irregular ( dado colhido
no relatório e complementado verbalmente pelo secretário executivo); sugerese que o Supremo Concílio estabeleça a quem atribuir a responsabilidade
específica de iniciar amplo processo de regularização de documentos e
ultilização dos referidos imóveis; sugestão esta que é reforçada pelo próprio
secretário executivo. 3) O Estandarte: a) há discrepância entre o número de
assinantes com pagamentos atualizados apresentado no relatório e o
apresentado no anexo emitido pelo computador do Escritório Central. b)
Observa-se que aproximadamente 64% dos assinantes cadastrados estão em
débito para com o Jornal. Sugere-se que tal situação seja regularizada com

urgência, cessando inclusive o envio do jornal aos assinantes devedores.
Outras Resoluções: 1) solicitar ao Secretário Executivo agilizar a publicação
da Constituição da IPI do Brasil, incluindo o novo título (DOS MISSIONÁRIOS)
aprovado na última reunião Extraordinária do Supremo Concílio. 2) Encaminhar
à Comissão competente, que tratará da revisão da Contituição do Brasil, ofício
analizando a missão da Igreja em pauta (IPI do Brasil)no contexto histórico
brasileiro, oferecendo a sua ajuda e disposição em relação à esperada reforma
constitucional. 3) Delegar poderes à Comissão Executiva do Supremo Concílio
para o preenchimento dos cargos de todas as diretoria da Igreja e da Fundação
"Eduardo Carlos Pereira", prorrogando-se os mandatos dos atuais secretários e
assessores até que outros sejam indicados. VOTOS DE PESAR: pelo
falecimento dos seguintes irmãos: Presb. Olavo de Matos, Rev. Ryioshi Izuka,
Rev. Epaminodas Correia de Oliveira, Presb. JOsé Ramos, Presb. Guaracy de
Souza, Presb. Oscar Pessoa Neto, Presb. Aristides Amâncio da Silva e Rev.
João Monteteiro Junior. VOTOS DE APRECIAÇÃO: 1) ao Secretário Executivo
, Rev. Valdomiro Pires de Oliveira, pela organização desta reunião do Supremo
Concílio, inclusive pela escolha do local. VOTOS DE GRATIDÃO A DEUS:
pela jubilação do Rev. Jonan Joaquim da Cruz e Rev. Antonio Pio de Medeiros.
VOTOS DE CONGRATULAÇÃO: 1) pelo matrimônio do Rev. Alcides Carlos
de Oliveira, aos 87 anos de idade; 2) pelo 40º aniversário da organização da
Associação Cristã de Moços da cidade de Sorocaba, São Paulo, entidade
presidida pelo Presb. Hélio Teixeira Callado, da 1ª IPI de Sorocaba; 3) pela
construção do novo Hospital Evangélico de Sorocaba, empreendida pela
Associação

Evangélica

Beneficiente

de

Sorocaba.

CULTO

DE

ENCERRAMENTO: ao final da reunião foi realizado um culto que conteve as
seguintes partes: Prelúdio; Atos de Ação de Graças e Afirmação da Esperança;
Hino "Chuva de Bençãos"; Promessa de Graça; Hino oficial "Um Pendão Real";
Oração: ( NOTA: foram lembrados os seguintes nomes dos irmãos enfermos:
Presb. Humberto Viana, Rev. Mário de Abreu Alvarenga, Rev. Azor Etz
Rodrigues, Rev. Ezequias dos Santos, Rev. João Grotti e Rev. João de Godoy;
Oração do Pai Nosso; Benção Apostólica (pelo Rev. Mathias); Recessional.
ENCERRAMENTO: às 12:30 horas com leitura e aprovação da presente ata,
sem observações. Na qualidade de secretário, lavrei a presente ata e assino.

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
1ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 20/02/97, às 08:00 horas no Centro MariápolisAraceli, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 46, Vargem Grande Paulista,
Estado de São Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza;
Secretário: Presb. Reuel de Matos Oliveira.

Presenças:

Diretoria - Rev.

Mathias Quintela de Souza, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Lindemberg da
Silva Pereira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev. Messias Anacleto
Rosa (enfermo). PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: SÍNODO
BORDA DO CAMPO: Presbitério do ABC:

Rev. Eduardo Galasso Faria,

Presbs. José Geraldo de Almeida e Aderbal Dalcin de Lima; Presbitério do
Ipiranga: Rev. Hilder Campagnucci Stutz e Jairton Barros de Melo, Presbs.
Reuel de Matos Oliveira e João Américo dos Santos; Presbitério Litoral
Paulista: Revs. Wilson Roberto Sales Devidé e Calvino Batista Pereira;
Presbs. Arnaldo de Carvalho Filho e Antonio Benjamin Rodrigues Ivo; SÍNODO
BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central:

Rev. Joaquim Ferreira da

Dores; Presbitério Distrito Federal: Revs. Onésimo Eugênio Barbosa e Albert
James Reasoner; Presbitério Mato Grosso-Rondônia: Revs. José Wilson
Andrade e Jonas Furtado do Nascimento; SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério
Catarinense: Revs. Evaldo Duque Estrada e Euclides Luis do Amaral; Presb.
João Paulino Mafra; Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes
Meier e Mathias Quintela de Souza, Presbs. Fernando Navarro Toledo e
Salomão Bueno da Silva; SÍNODO DAS MINAS GERAIS: Presbitério São
Paulo-Minas: Revs. Ablandino Saturnino Souza e Gerson Mendonça
Annunciação, Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Salvador Franco;
Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e Adevanir
Pereira da Silva; Presb. Mozar Ribeiro de Oliveira; Presbitério Sul de Minas:
Revs. Marcelo Pereira e Itamar Pereira Caixeta, Presb. Luiz Pereira dos
Santos; SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério da Araraquarense: Revs.
Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Goes; Presb. José Del Ré;

Presbitério de Campinas: Revs. Altamiro Carlos Menezes e Silas Silveira;
Presbs. Paulo Pereira Nogueira e Luis Ribeiro da Silva; Presbitério Oeste:
Revs. Marcos Alves Vieira Neto e Flávio Antonio Santana; Presb. Renê Ribeiro
da Silva; SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Jessé de
Andrade e Ary Sérgio Abreu Mota; Presb. Saulo Porto da Silva; Presbitério
Central Paulista: Rev. Gessé Morais de Araújo e Odemir Batista Suplano;
Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Alfredo
de Souza Nogueira; Presbitério de Ourinhos: Revs. Rogério Cesar e João
Batista de Souza; Presbs. Moisés da Silva Nogueira e Osvaldo Brito de Morais;
SÍNODO ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Benedito Antonio dos
Santos e Irdo Vargas Riveira; Presbs. Wagner Jardim da Costa e João Gomes
Ribeiro; Presbitério Freguesia: Revs. José Aparecido dos Santos e Jessé
Navarro Dias; Presbs. Francisco de Almeida;

Presbitério Santana: Revs.

Fernando Bortoletto Filho e Márcio Pereira de Souza; Presb. Francisco Kayo e
Antonio Locatelli; SÍNODO RIO SÃO PAULO: Presbitério Rio de Janeiro:
Revs. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial e Marcos Lopes dos Reis; Presbs. Ricardo
de Oliveira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Mitchel Rosemberg Galdino e
José Xavier de Freitas; Presb. Denilson Martins dos Santos. SÍNODO SÃO
PAULO: Presbitério de Carapicuíba: Revs. Nilton Vieira e Maurício Miranda;
Presb. Janailton dos Reis Santos; Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu
Fonda da Silva e Alírio Camilo; Presbs. Osmar da Silva e Miquéias Fonda da
Silva; Presbitério de Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Presb. Adail Bento
de Lima e Eduardo Gouveia Mendonça; Presbitério São Paulo: Revs. Odilon
de Carvalho e Esny Cerene Soares; Presbs. Samuel do Prado e Josué
Pacheco de Lima; Presbitério Leste Paulistano: Revs. Carlos Barbosa e Elias
de Andrade Pinto; Presb. Nestor Maia Rodrigues Campos; Presbitério
Paulistano:

Revs. Venício Nogueira e Filippo Blancato; Presbs. Abinaziel

Ricardo de Freitas e Raul Mateus; SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério
Bahia-Sergipe: Revs. João Fidelis de Souza e Luis Henrique Solano Rossi;
Presbs. Raul Dumas Gonçalves e Neilton Diniz Silva; Presbitério do
Nordeste: Rev. Kleber Nobre de Queiroz; Presb. Luiz Bezerra de Oliveira;
Presbitério do Norte: Revs. Valdir Mariano de Souza e Flávio Ferreira
Façanha; Presb. Edmilson de Araujo Pires e Manoel Ribeiro Brito; SÍNODO

SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Botucatu: Revs. Almir Pezzolo e
Clayton Leal da Silva; Presbs. Nelson Silva Lara e Isaltino Honório de Oliveira;
Presbitério de Sorocaba: Presb. Hélio Teixeira

Callado e Eraldo Teixeira

Calado; Presbitério Sul de São Paulo: Revs. Marcos Prestes e Saul Ramos
de Oliveira; Presbs. Elias Ribeiro de Barros e Joel Ribeiro de Barros;
Presbitério Votorantim: Revs. Jairo Honorio Correa e Mauro Antunes; Presbs.
Azor Prado Ferreira e Augusto Sergio V. Assuncao; SÍNODO VALE DO RIO
PARANÁ: Presbitério de Maringá: Revs. Luiz Alexandre Solano Rossi e
Naamã Mendes; Presbs. Levi Maldonado Peres e Deodato Aparecido Soares;
Presbitério Norte do Paraná: Rev. Adilson Antonio Ribeiro; Presbs. Oberdan
Lucas Durão e Romeu Galbiati; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. David
Rogerio de Gomes Souza e Otoniel Borges Machado; Presbs. Acir Rodrigues
de Oliveira e Hanani Lara; Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Sergio
Francisco dos Santos e Aury Vieira Reinaldet; Presb. Wilson Freire. Registra-se
??? delegados oficiais votantes, sendo, 77 ministros e 59 presbíteros.
OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy de Souza Barbosa, Secretário Executivo,
e Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro. AUSÊNCIAS: Presbitério de
Londrina, Presbitério Noroeste Paulista, Presbitério Amazonas, Presbitério
Pernambuco-Alagoas. ABERTURA: havendo quórum o presidente declarou
aberta a sessão. DEVOCIONAL: dirigida e preparada pela Comissão de
Música e Liturgia, a liturgia evocou o aniversário comemorativo de 350 anos da
Confissão de Fé de Westminster. A proclamação da Palavra foi feita pelo Rev.
Mathias. MANUAL DE CULTO: encerrado o culto a palavra foi dada à relatora
da Comissão de Música e Liturgia, Profª Elisabeth Jansen Cintra Damião para
a apresentação e lançamento oficial do Manual de Culto. Também usou da
palavra o Rev. Eduardo Galasso de Farias, relator da Comissão do Manual de
Culto nomeada pelo Supremo Concílio. O Rev. Márcio Pereira orou em seguida
agradecendo a Deus por este instrumento de apoio litúrgico entregue à Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. 2ª VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:
responderam à chamada todos os presentes na primeira verificação de
quorum, mais os seguintes: Rev. Jean Carlos da Silva, do Presbitério de
Londrina, Rev. José Amazonas Cavalcante Filho, do Presbitério Amazonas.
Também verificou-se a seguinte alteração na representação: Rev. Enock

Coelho Assis em lugar de Rev. Onésimo Eugênio Barbosa, Rev. Luiz Alberto
Sabanay em lugar de Rev. Euclides Luis do Amaral. NOVOS PRESBITÉRIOS:
Tomaram assento os seguintes presbitérios e seus representantes: SÍNODO
RIO-SÃO PAULO: Presbitério Fluminense: Revs. Cleber Coimbra Filho e
Nicodemos Lázaro Baldori, Presbs. Edson Candido da Silva e Djalma da Costa
Barros; SÍNODO SETENTRIONAL; Presbitério Ceará: Revs. Áureo Rodrigues
de Oliveira; SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério Presidente Prudente:
Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Valdecir Fornel; Presbs. Walter Signorini
e Élcio Betim; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério Arapongas:
Revs. Antonio de Godoy Sobrinho e Claudecir da Silva; Presbs. Tomas de
Aquino e Joao Batista Moura. CONVIDADOS: Foram convidados e tomaram
assento no concílio, com direito à voz somente nos assuntos da área, os
representantes de Secretarias, Assessorias e Comissões Especiais, nomeados
a seguir: Rev. Silas de Oliveira, da Secretaria de Educação Cristã, Rev. Mário
Ademar Fava, da Fundação Eduardo Carlos Pereira, Sra. Shirley Maria Santos
Proença, da Secretaria de Forças Leigas. HORÁRIO REGIMENTAL: Foi
aprovada a seguinte agenda para a reunião: Dia 20/02/97 - Quinta-Feira 07:00h. Café, 08:00h. Culto de Abertura, 10:00h. Verificação de Quorum,
apresentação dos delegados e outros, 10:30h. Apresentação de Papéis e
Consultas, 11:00h. Nomeação das Comissões, 12:00h. Almoço, 13:30h.
Plenário, 14:00h. Trabalho das Comissões, 18:30h. Jantar, 20:00h. Plenário,
22:30h. Repouso; Dia 21/02/97 - Sexta-Feira - 07:00h. Café, 07:45h.
Verificação de Quorum, 08:00h. Devocional, 08:30h. Apresentação de Papéis e
Consultas, 09:00h. Trabalho das Comissões, 12:00h. Almoço, 13:30h. Plenário,
18:00h. Jantar, 20:00h. Culto, 22:30h. Repouso; Dia 22/02/97 - Sábado,
07:00h. Café, 07:45h. Verificação de Quorum, 08:00h. Devocional, 09:00h.
Plenário, 12:00h. Almoço, 13:30h. Planejamento Estratégico, 18:00h. Jantar,
20:00h. Planejamento Estratégico, 22:30h. Repouso; Dia 23/02/97 - Domingo,
07:00h. Café, 07:45h. Verificação de Quorum, 08:00h. Devocional, 09:00h.
Plenário, 12:00h. Almoço, 14:00h. Plenário, 17:00h. Encerramento, 18:00h.
Jantar. ENTRADA DE DOCUMENTOS: foram recebidos,

numerados e

encaminhados os seguintes documentos, listados a seguir: LIVROS DE ATAS
DOS SÍNODOS: foram recebidos os livros de atas dos Sínodos: São

Paulo,Oriental, Minas Gerais, Vale do Rio Paraná, Oeste Paulista, Ocidental,
Borda do Campo. Os livros foram encaminhados à Comissão de Exame de
Livros de Atas. Juntamente com os livros de atas dos sínodos foi encaminhado
o livro de atas da Comissão Executiva do Supremo Concílio. SC-01/97 - da
Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET-70/96) do CONET, contendo
esclarecimentos e solicitando a indicação de nomes que comporão uma
Comissão de Trabalho em 1997. Encaminhado à Comissão de Papéis e
Consultas - I - "Área Teológica". SC-02/97 - da Comissão Executiva,
encaminha (Doc. CET-52/96) da FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA,
propondo reconsideração de decisão anterior e de criação de uma
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEOLÓGICA com os objetivos propostos no
Regimento Interno do Conselho de Educação Teológica - CONET, deixando à
FECP a tarefa de realizar as finalidades explicitadas em seu Estatuto.
Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - I - "Área Teológica". SC03/97 - da Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET-53/96) da FUNDAÇÃO
EDUARDO CARLOS PEREIRA, propondo reconsideração da decisão do
SUPREMO CONCÍLIO, em que recomenda à FUNDAÇÃO EDUARDO
CARLOS PEREIRA dar prioridade para aquisição de imóvel para instalações e
sede do Seminário Teológico de São Paulo, deixando a critério dela
(FUNDAÇÃO EDUARDO CARLOS PEREIRA) estabelecer a conveniência de
compra de propriedade com esta finalidade ou para exploração comercial
objetivando a provisão de recursos financeiros para a consecução dos seus
fins. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - I - "Área Teológica".
SC-04/97 - da Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET-58/96) da
FUNDAÇÃO

EDUARDO

CARLOS

"PROGRAMA DE RECICLAGEM
INSTITUIÇÕES

TEOLÓGICAS

PEREIRA

pedindo

aprovação

do

ACADÊMICA PARA FORMADOS EM
DE

OUTRAS

COMUNHÕES

ECLESIÁSTICAS". Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - I - "Área
Teológica". SC-05/97 - de Comissão Executiva, encaminha parecer da
Comissão de Música e Liturgia sobre a Proposta do Sínodo Setentrional de
desdobramento da referida Comissão. Encaminhado à Comissão de Música e
Liturgia. SC-06/97 - da Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET-115/96) propondo encaminhamento de ampla reforma do texto da Constituição e

Normas da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Encaminhado à
Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-07/97 - da
Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET-54/96) do Presbitério de
Campinas, propondo o reconhecimento do Seminário Presbiteriano do Sul
(Campinas), como Instituição Teológica, apta e idônea para a formação
Ministerial de candidatos da IPI do Brasil. Encaminhado à Comissão de Papéis
e Consultas - II - "Reforma Constitucional" . SC-08/97 - da Comissão Executiva,
encaminha (Doc. CET-87/96) do Presbitério Central Paulista propondo
alteração dos artigos 44 e 48 da Constituição, no sentido "de que os candidatos
ao ministério que estudarem em Seminários Presbiterianos sejam dispensados
da revalidação do diploma ou reciclagem de cursos, bem como seja facilitada a
transferência de pastores entre as Igrejas Presbiterianas". Encaminhado à
Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-09/97 - do
Sínodo Oeste Paulista, propõe mudança Constitucional nos arts. 44 e 48.
Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma
Constitucional". SC-10/97 - da Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET56/96) do Presbitério de Santana, solicitando sejam tomadas as necessárias
medidas para alteração constitucional a fim de que seja permitida ordenação
feminina. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma
Constitucional". SC-11/97 - do Presbitério do Ceará, propõe seja colocado para
discussão e votação o assunto: MINISTÉRIO ORDENADO FEMININO.
Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma
Constitucional". SC-12/97 - do Presbitério Sul do Paraná, proposta para que se
conceda ao batizando a liberdade de escolha da forma de batismo - aspersão
ou imersão, de acordo com o Conselho da Igreja e o ministrante. Encaminhado
à Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-13/97do Sínodo Oeste Paulista, propõe que seja concedida a liberdade aos Ministros
de aplicarem qualquer uma das formas de Batismo citadas na confissão de fé
de Westeminster. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - II "Reforma Constitucional". SC-14/97- da Comissão Executiva, encaminha (Doc.
CET-55/96) do Sínodo Oeste Paulista, propondo regulamentação quanto à
proporcionalidade entre quantidade de membro e quantidade de oficiais eleitos.
(Proposta procedente do Presbitério Presidente Prudente). Encaminhado à

Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-15/97- da
Secretaria de Relações Intereclesiásticas, propõe: 1) Prorrogação de prazo
para concluir seu trabalho, dando todas as informações, promovendo
discussões, visando a filiação ou não da IPIB, no Conselho Mundial de Igrejas.
2) Solicitar do Conselho Mundial de Igrejas todas as informações necessárias
para o fim acima mencionado. Encaminhado à Comissão de Exame "Secretaria
de Diaconia". SC-16/97- do Sínodo Oeste Paulista, propõe estudo no sentido
de se construir alojamentos apropriados para os candidatos oficiais dos
presbitérios da IPI e que estejam estudando no Seminário Teológico de
Londrina. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - I - "Área
Teológica". SC-17/97- do Presbitério Presidente Prudente, propõe que a
remessa da porcentagem a ser enviada ao SUPREMO CONCÍLIO e outros
concílios incida somente sobre a arrecadação dos dízimos. Encaminhado à
Comissão de Papéis e Consultas "Assuntos Gerais". SC-18/97- do Presbitério
A.B.C., donsulta sobre recebimento de membro por Profissão de Fé, sem
passar pelo Batismo sobre as pessoas oriundas e batizadas na Igreja Católica
Apostólica Romana. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas
"Assuntos Gerais". SC-19/97- do Sínodo Vale do Rio Paraná, encaminhamento
de recurso extraordinário de apelação do Rev. Carlos Alberto Silva Xavier
contra decisão do Sínodo Vale do Rio Paraná referente a sua exoneração
administrativa e despojamento do ministério. Encaminhado à Comissão de
Papéis e Consultas - IV - "Recursos Extraordinários de Apelação". SC-20/97da Secretaria de Educação Cristã, relatório de atividades. Encaminhado à
Comissão "Educação Cristã". SC-21/97- da Secretaria Nacional de Ação
Pastoral, relatório. Encaminhado à Comissão: "Pastoral". SC-22/97- da
Secretaria Nacional de Diaconia, Relatório de atividades. Encaminhado à
Comissão:

"Diaconia".

SC-23/97-

da

Comissão

Executiva,

encaminha

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, para ser analisado, e pede a sua
aprovação. Encaminhado à Comissão: "Planejamento Estratégico". SC-24/97de Betel - Lar da Igreja, Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão:
"Secretaria de Diaconia". SC-25/97- da Associação Evangélica e Literária
Pendão Real, Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão: "Secretaria
Educação Cristã". SC-26/97 - da Secretaria de Relações Intereclesiásticas,

Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão: "Secretaria Relações
Intereclesiásticas". SC-27/97- da Tesouraria, Relatório do movimento financeiro
da IPIB em 1996. Encaminhado à Comissões de Finanças - I - "Exames de
Contas". SC-28/97- da Celadec, Relatório de atividades. Encaminhado à
Comissão: "Secretaria Relações Intereclesiásticas". SC-29/97 - da Secretaria
Nacional de Ação Pastoral, proposta de Encontro de Pastores. Encaminhado à
Comissão: "Ação Pastoral". SC-30/97 - da Comissão de Atualização das
Ordenações Litúrgicas, Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão:
"Música e Liturgia". SC-31/97 - da Comissão Especial de Música e Liturgia,
Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão: "Música e Liturgia". SC32/97- da Comissão Especial de Patrimônio, Relatório de atividades.
Encaminhado à Comissão: "Patrimônio". SC-33/97- da Secretaria de Missões,
Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão: "Secretaria de Missões".
SC-34/97 - da Secretaria de Missões, solicitação de verba suplementar para
saldar débito com o Seminário Teológico de Londrina. Encaminhado à
Comissão de Finanças - II - "Orçamento e Verbas" . SC-35/97 - da Secretaria
de Missões, solicitação de reavaliação na dotação de verba à Secretaria,
aumentando-a para ao menos 30%. Encaminhado à Comissão de Finanças - II
- "Orçamento". SC-36/97 - do Presbitério do Ipiranga, consulta sobre o
recolhimento de 10% ao SUPREMO CONCÍLIO, sobre ofertas ou doações
especiais para

Missões, construções, etc. Encaminhado à Comissão:

"Assuntos Gerais". SC-37/97 - do Presbitéro do Ipiranga, proposta para que se
abra discussão sobre ordenação feminina. Encaminhado à Comissão de
Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional" . SC-38/97 - de Betel - Lar da
Igreja, proposta para que se autorize a desenvolver um projeto a fim de
implantar no Betel uma escola com vocação profissionalizante. Encaminhado à
Comissão: "Diaconia". SC-39/97 - do Presbitério do Ipiranga, proposta para que
se regulamente quanto a revalidação de diploma ou reciclagem de curso
teológico para candidatos oriundos de outras instituições. Encaminhado à
Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-40/97 - da
Secretaria de Forças Leigas, Relatório de atividades. Encaminhado à
Comissão: "Forças Leigas". SC-41/97 - da Comissão de Ética, carta enviada
pelo relator, Rev. Leontino Farias dos Santos, apresentando sua renúncia à

referida comissão. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - III "Assuntos Gerais" . SC-42/97 - da Secretaria de Forças Leigas, pede
aprovação dos nomes dos preletores para os Congressos de Mocidade e
Adolescentes. Encaminhado à Comissão: "Secretaria de Forças Leigas". SC43/97 - do Sínodo São Paulo, solicita homologação do desmembramento do
Sínodo São Paulo e a formação do Sínodo Osasco. Encaminhado à Comissão
de Papéis e Consultas - III - "Assuntos Gerais". SC-44/97 - do Sínodo São
Paulo, propõe alteração na Constituição - Partes Especiais - Título I Comunhão, incluindo: "Os excepcionais acima de 12 anos, cujo pai ou mãe
seja membro em plena comunhão de nossa Igreja possam tomar Santa Ceia,
quando acompanhados de seus pais.". Encaminhado à Comissão de Papéis e
Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-45/97 - da Secretaria de Forças
Leigas, propõe reabertura da discussão sobre o Ministério Feminino Ordenado.
Encaminhado à Comissão: "Secretaria de Forças Leigas" . SC-46/97 - da
Fundação "Eduardo Carlos Pereira", encaminha documento do Seminário
Teológico de São Paulo, solicitando seja mantida decisão do SUPREMO
CONCÍLIO no que se refere à prioridade do uso dos recursos da FUNDAÇÃO
EDUARDO CARLOS PEREIRA para aquisição de prédio próprio para o
Seminário de São Paulo. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - I "Área Teológica". SC-47/97 - da Fundação "Eduardo Carlos Pereira", Relatório
de atividades. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - I - "Área
Teológica" . SC-48/97 - da Fundação "Eduardo Carlos Pereira", Balanço
Patrimonial - Exercício de 1995/1996. Encaminhado à Comissão: Finanças - I "Exame de Contas" . SC-49/97 - da Secretaria de Relações Intereclesiasticas,
sobre a incumbência que recebeu da C.E. para que a I.P.I.B. buscasse junto às
Igrejas irmãs a possibilidade da formação de um organismo de unidade
evangelica no Brasil, os moderaradores ou presidentes das Igrejas contatadas
manifestaram que não há clima e nem é o momento para a criação do referido
organismo. Propõe que se solicite a AIPRAL que coordene um movimento de
aproximação da Família Reformada, PRESBITERIANA E EVANGÉLICA DO
BRASIL. Encaminhado à Comissão para exame da SECRETARIA DE
RELAÇÕES INTERECLESIASTICA . SC-50/97 - da Secretaria Executiva,
consulta quanto as providências a serem tomadas sobre o assunto: "Doutrina

do Espírito Santo". Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - III Assuntos Gerais. SC-51/97 - do Presbitério Sul do Paraná, propõe alteração
constitucional : 1- Supressão da letra "F"do art.21; 2 - Criação do paragrafo
único do art.21 - c/ redação: "É direito e privilégio dos membros da igreja
apresentar ao batismo seus filhos e dependentes menores". Encaminhado à
Comissão de Papéis e Consultas - II - "Reforma Constitucional". SC-52/97 - da
Secretaria

Ação

Pastoral,

COMPLEMENTAçÃO

PARA

proposta

quanto

APOSENTADORIA

ao
DE

PLANO
PASTORES

DE
E

MISSIONÁRIOS - com duas opções: 1. A criação de um "Fundo de Provisão
Futura"; 2. Associar-se à BrasilPrev Previdência Privada. Encaminhado à
Comissão para examinar a Secretaria de Ação Pastoral. SC-53/97 - da
Comissão Executiva, encaminha (Doc. CET-60/97) -

Anteprojeto do

"Regimento Interno da Comissão Executiva do Supremo Concílio da I.P.I. do
Brasil". Encaminhado à

Comissão de Papéis e consultas - III - "Asuntos

Gerais" . SC-54/97 - da Comissão Executiva, encaminha o documento CET085/96 da Comissão Especial sobre Betel/Instituição, contendo sugestões
sobre aproveitamento de Betel e ampliação das atividades sociais da Igreja.
Encaminhado à Comissão para exame da Secretaria de Diaconia. SC-55/97 da Assessoria de Informática, Relatório de atividades. Encaminhado à
Comissão de Estatística e Estado Espiritual. SC-56/97 - do Presb. Reuel de
Matos Oliveira, propõe nomeação de Comissão Especial para estudar redução
do número de Seminários para dois. Encaminhado à Comissão de Papéis e
Consultas - I - "Área Teológica". SC-57/97 - da Assessoria de Estatística e
Estado Espiritual, Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão:
"Estatística" . SC-58/97 - da Assessoria Administrativa, Relatório e Proposta de
Orçamento da IPIB para 1997. Encaminhado à Comissão de Finanças - II "Orçamento". SC-59/97 - do Presbitério Maringá, solicitando que o CTM seja
instalado em Maringá. Encaminhado à Comissão: "Missões". SC-60/97 - do
Presb. João Américo dos Santos, consulta sobre a condição de um presbítero,
quando eleito para a diretoria de um concílio, no que diz respeito à sua
representação. Encaminhado à Papéis e Consultas - III - "Assuntos Gerais" .
SC-61/97 - da Assessoria de Imprensa e Comunicação, Relatório de
atividades.

Encaminhado

à

Comissão:

"Assessoria

de

Imprensa

e

Comunicação". SC-62/97 - da Assessoria Jurídica, Relatório de atividades.
Encaminhado à Comissão Assessoria Papéis e Consultas - II - "Reforma
Constitucional". SC-63/97 - do Presb. Hanani Lara (Presbitério Oeste do
Paraná), propõe que casais com a convivência marital por mais de 05 anos
sejam recebidos como membros de Igreja. Encaminhado à Comissão de
Papéis e Consultas - III - Assuntos Gerais, SC-64/97 - da Comissão de História
da Igreja, Relatório de atividades. Encaminhado à Comissão “História da
Igreja”; SC-65/97 - do Presbitério de Campinas, consulta sobre a legalidade de
um

Presbitério

reconhecer

como

missionários,

membros

de

Igrejas.

Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - III - Assuntos Gerais. SC66/97 - do Presb. João Américo dos Santos, consulta sobre registros em caixa
02 de recursos financeiros para fins especiais. Encaminhado à Comissão de
Papéis e Consultas - III - Assuntos Gerais. SC-67/97 - do Presbitério de São
Paulo, propõe que sejam tomadas as providências para que seja permitida a
Ordenação Feminina. Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas - II Reforma Constitucional. NOMEAÇÃO DE COMISSÕES: Foram nomeadas as
Comissões como a seguir: 01 - PAPÉIS E CONSULTAS I - Área Teológica:
Rev. Naamã Mendes, Rev. Mitchell Galdino, Presb. Thomas de Aquino, Presb.
Salomão Bueno, Rev. Clayton Leal Silva, Rev. Sergio Francisco Santos, Presb.
Samuel do Prado; 02 - PAPÉIS e CONSULTAS II - Reforma Constitucional:
Rev. Filippo Blancato, Rev. Ary Sérgio, Rev. Jairo Honório, Presb. João Mafra,
Rev. Marcos Prestes; 03 - PAPÉIS e CONSULTAS III - Assuntos Gerais:
Rev. Odilon de Carvalho, Rev. Luiz Henrique Solano Rossi, Rev. Eduardo
Galasso, Presb. Dr. Aluízio Bezerra, Presb. Antonio Locatelli, Presb. Hélio
Callado, Presb. Janailton dos Reis Santos; 04 - PAPÉIS E CONSULTAS IV Recurso: Rev. Silas Silveira, Rev. Kleber Queiroz, Rev. Rogério Cesar, Presb.
Raul Dumes, Presb. Francisco de Almeida, Rev. Carlos Barbosa, 05 FINANÇAS - I - Exame de Contas: Rev. Gessé de Morais Araújo, Presb.
Edmilson Araújo, Presb. Neilton D. Silva, Presb. Aderbal Lima, Presb. Moisés
Silva, Presb. Saulo Porto Silva; 05 - FINANÇAS - II - Orçamento e Pedidos de
Verbas: Rev. Silvano Silas, Rev. Altamiro Carlos Menezes, Presb. Romeu
Galbiati,

Presb.

Miqueias

Fonda,

Presb.

Augusto

Assumpção,

06

-

SECRETARIA DE AÇAO PASTORAL - Relatório e Propostas: Presb. Paulo

Nogueira, Presb. Fernando Navarro, Presb. Walter Signorini, Rev. Alfredo S.
Nogueira, Rev. Valdecir Fornel, Presb. Jessé Navarro Dias; 07 - SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO CRISTÃ - Relatório: Rev. Valdir Mariano, Rev. Hilder
Campanucci, Presb. Elcio Betin, Presb. Levi Maldonado, Rev. Joaquim F.
Dores, Presb. Nestor Maia Rodrigues Campos, Presb. Luiz Ribeiro Silva; 08 DIACONIA - Relatório e Propostas: Rev. Antonio Godoy, Rev. Adevanir,
Presb. João Batista de Moura, Presb. Djalma Costa, Presb. Osmar Silva, Rev.
Calvino Batista Pereira; RELAÇÕES INTER-ECLESIASTICAS e CELADEC:
Rev. Luiz Alexandre, Rev. José Aparecido Santos, Presb. João Américo, Presb.
José Del Rei, Rev. Wilson Sales Devidé; 10 - MISSÕES: Rev. Venicio
Nogueira, Rev. Odemir Suplano, Rev. João Fidelis, Presb. Luiz P. Santos,
Presb. Joel Ribeiro, Presb. Deodato Aparecido; 11 - FORÇAS LEIGAS Relatório: Rev. Jonas Furtado, Rev. Juracy Moraes, Rev. Almir Pezalo, Presb.
Hanani Lara, Rev. Euclides L. Amaral, Rev. Elias de Andrade Pinto, Presb.
Antonio B. Ivo, Presb. Salvador Franco, 12 - MÚSICA E LITURGIA: Rev.
Cleber Coimbra, Rev. Nicodemos Baldori, Presb. Francisco Kaio, Presb.
Wagner Jardim, Rev. Agnaldo Pereira Gomes; 13 - PATRIMÔNIO: Rev. Dimas
Barbosa Lima, Presb. Maurílio Clóvis, Rev. Davi Rogério, Rev. Jessé de
Andrade, Rev. Mauro Antunes, Presb. Mozart, Presb. Oswaldo Brito Novaes;
14 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: Rev. Carlos Meyer, Rev. Enock
Coelho de Assis, Rev. José Ap. dos Santos, Rev Fernando Bortoleto, Presb.
Azor do Prado Ferreira, Presb. Eduardo Gouveia Mendonça, Presb. Arnaldo
Carvalho Filho . 15 -

EXAME DE LIVROS DE ATAS DOS SÍNODOS -

Rev..Adalgiso Pereira Vale - Rev. Otoniel Borges, Rev. Marcio de Souza,Presb.
Nelson Silva Lara, Presb. Acir Rodrigues, Presb. Ricardo Oliveira, Rev. Marcelo
Pereira. 16 - ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO: Rev. Gerson
Annunciação, Rev. Saul Ramos, Rev. Mario Sergio Goes, Presb. Izaltino
Honorio, Rev. Itamar P. Caixeta, Presb. Raul Martins. 17 - ESTATÍSTICA DE
ESTADO ESPIRITUAL E HISTÓRIA DA IPI DO BRASIL - Rev. Marcos Reis,
Rev. João Batista, Rev. Evaldo Duque Estrada, Rev. José Wilson Andrade,
Rev. Ablandino Saturnino, Rev. João Batista Souza. 18 - RELAÇÕES
PÚBLICAS E RECEPÇÃO - Rev. José Xavier, Presb. Abinaziel , Rev. Albert
Reasoner. 19 - COMISSÃO ESPECIAL PARA EXAME DAS OBSERVAÇÕES

ÀS ATAS - Presb. Josué Pacheco Lima, Presb. Elcio Cândido, Rev. Ildo
Riveira, Rev. Alírio Camilo. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: às 10:50 a
sessão foi suspensa para o almoço e trabalho das comissões. REABERTURA:
a sessão foi reaberta às 20:00 com cânticos de louvor e orações. 3ª
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: responderam à chamada os mesmos que
estavam presentes quando da 2ª verificação, mais os seguintes nomes:
Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Edson Avelino da Silva e Otoniel M. de
Oliveira, Presb. José Luís Ferreira; Presbitério de Sorocaba: Revs. Lysias
Oliveira dos Santos e Jonas de Araújo. RESOLUÇÕES: foram aprovadas os
documentos e as resoluções a eles referentes como a seguir: SC-05/97 - 1)
Música e Liturgia devem continuar juntas; 2) transformar a atual Comissão
Especial de Música e Liturgia em Secretaria de Música e Liturgia, para atender
às necessidades (constantes) da Igreja, ficando sob a sua responsabilidade a
continuidade do Projeto Canteiro; 3) acrescentar a esta Secretaria os
representantes das áreas de Música e Liturgia dos nossos Seminários. SC26/97 - Aprovar o relatório com a obrigatoriedade de que o Rev. Éber Ferreira
Silveira Lima e a irmã Vera Maria Roberto apresentem relatório minucioso dos
eventos em que participarem com subsídio da Secretaria de Relações
Intereclesiásticas.

SC-28/97 - Tomar ciência do relatório e aprová-lo

recomendando que se dê continuidade ao diálogo com a CELADEC. SC-30/97
- Atender à solicitação da Comissão estabelecendo que esta apresente
relatório anual à Comissão Executiva do Supremo Concílio. SC-40/97 - Aprovar
os relatórios, bem como registrar um voto de apreciação pelo bom trabalho
realizado. SC-49/97 - Arquivar a matéria. SC-61/97 - a) aprovar o relatório da
Assessoria de Imprensa e Comunicação; b) determinar à Assessoria de
Imprensa e Comunicação que sejam priorizados nesta nova fase a atualização
cadastral e o atendimento às consultas feitas pelas Igrejas e assinantes; c)
apoiar o projeto de re-estruturação conforme apresentado pelo relatório; d)
determinar à Assessoria de Imprensa e Comunicação que prepare um Projeto
visando a autonomia financeira de O Estandarte, apresentando-o para
aprovação da Comissão Executiva. ENCERRAMENTO: às 22:40 com oração
pelo Rev. Silas Silveira.

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
2ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 21/02/97, às 08:00 horas no Centro MariápolisAraceli, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 46, Vargem Grande Paulista,
Estado de São Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza;
Secretário: Presb. Reuel de Matos Oliveira.

Presenças:

Diretoria - Rev.

Mathias Quintela de Souza, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Lindemberg da
Silva Pereira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev. Messias Anacleto
Rosa (enfermo).

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: SÍNODO BORDA DO

CAMPO: Presbitério do ABC:

Revs. Eduardo Galasso Faria e Leonildo

Silveira Campos; Presbs. José Geraldo de Almeida e Aderbal Dalcin de Lima;
Presbitério do Ipiranga: Revs. Hilder Campagnucci Stutz e Jairton Barros de
Melo; Presbs. Reuel de Matos Oliveira e João Américo dos Santos; Presbitério
Litoral Paulista: Revs. Wilson Roberto Sales Devidé e Calvino Batista Pereira;
Presbs. Arnaldo de Carvalho Filho e Antonio Benjamin Rodrigues Ivo; SÍNODO
BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central:

Rev. Joaquim Ferreira da

Dores; Presbitério Distrito Federal: Revs. Enock Coelho Assis e Albert James
Reasoner; Presb. Rui Araujo Lobo; Presbitério Mato Grosso-Rondônia:
Revs. José Wilson Andrade e Jonas Furtado do Nascimento; SÍNODO
MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. Evaldo Duque Estrada e Luis
Alberto Mendonça Sabanay; Presbs. João Paulino Mafra e Décio João
Machado; Presbitério de Londrina: Rev. Jean Carlos da Silva; Presbitério
Sul do Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Mathias Quintela de Souza,
Presbs. Fernando Navarro Toledo e Salomão Bueno da Silva; SÍNODO DAS
MINAS GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Ablandino Saturnino
Souza e Gerson Mendonça Annunciação, Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e
Salvador Franco; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral
e Adevanir Pereira da Silva, Presbs. Mozar Ribeiro de Oliveira; Presbitério Sul
de Minas: Revs. Marcelo Pereira e Itamar Pereira Caixeta, Presbs. Luiz
Pereira dos Santos; SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério da Araraquarense:

Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Goes, Presbs. José Del Ré;
Presbitério de Campinas: Revs. Altamiro Carlos Menezes e Silas Silveira,
Presbs. Paulo Pereira Nogueira e e Luis Ribeiro da Silva; Presbitério
Noroeste Paulista: Revs. Edson Avelino da Silva e Otoniel M. de Oliveira,
Presb. José Luís Ferreira; Presbitério Oeste: Revs. Marcos Nunes da Silva e
Flávio Antonio Santana, Presbs. José Haylton Claudino e Renê Ribeiro da
Silva; SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Jessé de
Andrade e Ary Sérgio Abreu Mota, Presbs. Saulo Porto da Silva; Presbitério
Central Paulista: Revs. Gessé Morais de Araújo; Presbitério Centro Oeste
Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Alfredo de Souza Nogueira;
Presbitério de Ourinhos: Revs. Rogério Cesar e João Batista de Souza,
Presb. Moisés da Silva Nogueira e Osvaldo Brito de Morais; Presbitério
Presidente Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Valdecir Fornel,
Presbs. Walter Signorini e Élcio Betim; SÍNODO ORIENTAL:
Bandeirante:

Presbitério

Revs. Benedito Antonio dos Santos e Irdo Vargas Riveira,

Presbs. Wagner Jardim da Costa e João Gomes Ribeiro; Presbitério
Freguesia: Revs. José Aparecido dos Santos e Jessé Navarro Dias, Presbs.
Francisco de Almeida ; Presbitério Santana: Revs. Fernando Bortoletto Filho e
Márcio Pereira de Souza, Presb. Francisco Kayo e Antonio Locatelli; SÍNODO
RIO-SÃO PAULO: Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Silvanio Silas Ribeiro
Cabrial e Marcos Lopes dos Reis, Presbs. Ricardo de Oliveira; Presbitério
Vale do Paraíba: Revs. Mitchel Rosemberg Galdino e José Xavier de Freitas,
Presb. Joaquim Ribeiro Filho; Presbitério Fluminense: Revs. Cleber Coimbra
Filho e Nicodemos Lázaro Baldori, Presbs. Edson Candido da Silva e Djalma
da Costa Barros; SÍNODO SÃO PAULO: Presbitério de Carapicuíba: Revs.
Nilton Vieira e Maurício Miranda, Presbs. Janailton dos Santos Reis;
Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Alírio Camilo,
Presbs. Osmar da Silva e Miquéas Fonda da Silva; Presbitério de Osasco:
Rev. Dimas Barbosa Lima, Presb. Adail Bento de Lima e Eduardo Gouveia
Mendonça; Presbitério São Paulo: Revs. Odilon de Carvalho e Esny Cerene
Soares, Presbs. Samuel do Prado e Josué Pacheco de Lima; Presbitério
Leste Paulistano: Revs. Carlos Barbosa e Elias de Andrade Pinto, Presbs.
Nestor Maia Campos; Presbitério Paulistano: Revs. Venício Nogueira e

Filippo Blancato, Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e Raul Mateus; SÍNODO
SETENTRIONAL:

Presbitério do Amazonas: Rev. José Amazonas

Cavalcante Filho; Presbitério Bahia-Sergipe: Revs. João Fidelis de Souza e
Luis Henrique Solano Rossi; Presbs. Raul Dumas Gonçalves e Neilton Diniz
Silva; Presbitério do Nordeste: Revs. Kleber Nobre de Queiroz, Presb. Luiz
Bezerra de Oliveira; Presbitério do Norte: Revs. Valdir Mariano de Souza e
Flávio Ferreira Façanha, Presbs. Edmilson de Araujo Pires e Manoel Ribeiro
Brito; Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. Willian Freire; Presbitério
Ceará: Revs. Áureo Rodrigues de Oliveira e Hermany Carlos Vieira; SÍNODO
SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de Botucatu: Revs. Almir Pezzolo e
Clayton Leal da Silva; Presbs. Nelson Silva Lara e Isaltino Honório de Oliveira;
Presbitério de Sorocaba: Revs. Lysias Oliveira dos Santos e Jonas de Araújo,
Presbs. Hélio Teixeira Callado e Heraldo Teixeira Callado; Presbitério Sul de
São Paulo: Revs. Marcos Prestes e Saul Ramos de Oliveira, Presbs. Elias
Ribeiro de Barros e Joel Ribeiro de Barros; Presbitério Votorantim: Revs.
Jairo Honorio Correa e Mauro Antunes, Presbs. Azor Prado Ferreira e Augusto
Sergio V. Assuncao; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério de
Maringá: Revs. Luiz Alexandre Solano Rossi e Naamã Mendes, Presbs. Levi
Maldonado Peres e Deodato Aparecido Soares ; Presbitério Norte do Paraná:
Revs. Adilson Antonio Ribeiro, Presbs. Oberdan Lucas Durão e Romeu
Galbiati; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. David Rogerio de Gomes Souza
e Otoniel Borges Machado, Presbs. Acir Rodrigues de Oliveira; Hanani Lara;
Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Sergio Francisco dos Santos e Aury
Vieira Reinaldet, Presbs. Wilson Freire; Presbitério Arapongas: Revs. Antonio
de Godoy Sobrinho e Claudecir da Silva, Presbs. Tomas de Aquino e Joao
Batista Moura. Registra-se ??? delegados oficiais votantes, sendo, ?? ministros
e ?? presbíteros. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy deSouza Barbosa,
Secretário Executivo e Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro. Registra-se
também as presenças das seguintes pessoas: Presb. Rubens Honório da Silva
(presidente do Presbitério Novo Osasco), Rev. Onésimo Eugênio Barbosa, do
Presbitério Distrito Federal, Rev. Alceu Roberto Braga (1ª IPI de Curitiba), Rev.
Valdomiro Pires de Oliveira (do Presbitério do Ipiranga), Rev. Luiz Sabanay
(Secretaria de Diaconia), Rev. Silas de Oliveira (Secretaria de Educação),

Shirley Proença (Secretaria de Forças Leigas), Ronaldo Dias de Andrade
(Coordenador Nacional do Umpismo), Elizabeth Jansen Cintra Damião
(Comissão de Música e Liturgia), Rev. José Butturi (Presb. Novo Osasco).
DEVOCIONAL: constou de cânticos de louvor e orações. ABERTURA:
havendo quórum o presidente declarou aberta a sessão. ENTRADA DE
DOCUMENTOS: foram recebidos os seguintes documentos: SC-68/97 - do
Rev. Benedito Antonio dos Santos, pastor jubilado, solicitando ajuda financeira
da Tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Encaminhado à
Comissão “Ação Pastoral”. SC-69/97 - do Presb. Hananias Lara, pedindo
reconhecimento do Seminário Presbiteriano do Sul, da Igreja Presbiteriana do
Brasil, em Campinas, São Paulo. Encaminhado à Comissão de Papéis e
Consultas II “Reforma Constitucional”. SC-70/97 - do Rev. Marcos Prestes,
propondo nomeação de Comissão Especial para elaborar critérios para
viabilizar a ordenação de missionários. Encaminhado à Comissão de Papéis e
Consultas II - “Reforma Constitucional”. SC-71/97 - do Presbitério Novo
Osasco, solicitando a atenção dos revisores das revistas de Escola Dominical a
fim de evitar erros de origem gráfica editorial. Encaminhado à Comissão de
Educação Cristã. SC-72/97 - do Presb. Miquéas Fonda da Silva (Presbitério
Novo Osasco), solicitando informação sobre o movimento ecumênico.
Encaminhado à Comissão de Papéis e Consultas III - “Assuntos Gerais”. SC73/97 - do Sínodo Sul de São Paulo, propondo estabelecer prazo para que os
seminaristas solicitem transferência de Presbitérios, quando tiverem seus
estudos sustentados nos seminários por um Presbitério. SC-74/97 - do Sínodo
Sul de São Paulo, indagando sobre a não publicação de balancete trimestral da
Tesouraria, conforme decisão da Comissão Executiva do Supremo Concílio.
Encaminhado à Comissão de Finanças I - “Exame de Contas”. SC-75/97 - do
Sínodo Sul de São Paulo, propondo revisão na composição da Comissão de
Betel - Lar da Igreja. Encaminhado à Comissão de Diaconia. SC-76/97 - do
Sínodo Sul de São Paulo, pedindo esclarecimentos sobre o relacionamento e
andamento da construção de edifícios em Betel, sobre a Prefeitura de
Sorocaba e sobre a empresa de construção civil Encol. Encaminhado à
Comissão de Patrimônio. SC-77/97 - do Rev. Gerson Mendonça Annunciação,
propondo revogar decisão da Comissão Executiva sobre a necessidade das

Secretarias, Assessorias e Comissões Especiais, a apresentarem o programa,
custos, local, e nome dos preletores de eventos em nível nacional. SC-78/97 da Secretaria de Missões, apresentando relatório da Missão Caiuá.
Encaminhado para a Comissão “Secretaria de Missões”.

REGISTRO

ESPECIAL: foi recebido documento do Presbitério de São Paulo, carta dirigida
à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil nos seguintes termos: “O
Presbitério de São Paulo vem por este meio congratular-se com a IPI do Brasil
pelo excelente trabalho concretizado no Manual de Culto”. SUSPENSÃO DA
SESSÃO: às 10:10 para trabalho das Comissões, conforme horário regimental
aprovado. REABERTURA: às 14:00 horas, sob a presidência do Rev. Paulo
de Melo Cintra Damião, estando ausente o Rev. Messias Anacleto Rosa (1°
Vice-Presidente, ausente por motivo de enfermidade). 2ª VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇA: os mesmos que responderam à primeira chamada, mais o Presb.
Moacir Benvindo de Carvalho, do Presbitério Freguesia. RESOLUÇÕES: SC24/97 - a) que se aprove o relatório de BETEL - LAR DA IGREJA; b) que o
presidente de BETEL explique porque emprestou dez mil reais (R$ 10.000,00)
à Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e, se o fez, por quê a Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil não pagou este empréstimo. Explicação
do presidente de Betel: “Como resultado final das negociações das áreas de
Betel, aproximadamente trinta mil reais (R$30.000,00) foram destinados para
executar serviços de fechamento completo da área de Betel e construir uma
portaria. Mediante entendimentos entre a Diretoria de Betel e a Comissão de
Patrimônio, os serviços foram iniciados em dezembro de 1996 utilizando-se
uma verba de dez mil reais (R$10.000,00) de Betel como adiantamento à
Tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Essa verba foi
repassada e paga pela Tesouraria da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil à Betel no início de janeiro de 1997, quando já estava fechado o balanço
de Betel no exercício de 1996, razão pela qual esse valor não apareceu no
balanco financeiro”. PRESIDÊNCIA: reassumiu a presidência o Rev. Mathias.
SC-75/97 - a) o documento não apresenta os motivos pelos quais solicita
mudanças na diretoria de Betel; b) que os órgãos nomeados dêem informações
ao plenário. SC-19/97 - Considerando: a) que o recurso versa sobre matéria
administrativa e não disciplinar; b) que não é admissível o recurso por não

preencher os pressupostos no artigo 88 (admissibilidade e tempestividade); o
Supremo Concílio resolve não conhecer do recurso. SC-33/97 - a) aprovar sem
observações; b) registrar um voto de apreciação pelo trabalho realizado. SC59/97 - a) a localização dos Centros de Treinamento Missionário (CTM) é de
competência da Secretaria de Missões; b) encaminhar o documento à
Secretaria de Missões, para estudos de viabilização. SC-78/97 - a) aprovar o
relatório; b) destacar algumas informações: b.1) trabalho em 4 estados do
Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul) e um país
(Paraguai); b.2) 9 missionários; b.3) Instituto Bíblico com 19 alunos; b.4) cursos
diversos para casais para que se propague melhor o Evangelho; b.5) Igreja
Irlanda participa com recursos financeiros e com isso foi possível construir 02
casas de alvenaria; b.6) possui hospital, 50 leitos de clínica geral e 64 de
tisiologia; b.7) 5 ambulatórios em localidades estratégicas; b.8) cursos do
Serviço Nacional de Comércio (SENAC) para formação de técnicos em
enfermagem; b.9) mantém convênios com várias Prefeituras para Educação,
sendo: Pessoal e Merenda, Prefeitura espaço físico: pela Missão; b.10) a
Missão Caiuá construiu novo prédio para Instituto Bíblico, em Dourados; b.11)
existência de curso profissionalizante na Missão com convênio com a
Prefeitura de Dourados; b.12) a Assembléia da Missão é formada por
representantes da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja
Presbiteriana do Brasil e Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos que
determina metas para funcionamento da mesma; b.13) os membros
representantes da IPI são: Presb. Valterlan Rodrigues - Presidente e Presb.
Oberdan Lucas Durão; c) registrar um voto de apreciação pelo trabalho dos
irmãos nomeados como representantes junto à Missão Caiuá. REGISTRO
ESPECIAL: carta do Rev. Abival Pires da Silveira (do Presbitério São Paulo) ao
Supremo Concílio, justificando sua ausência por motivo de enfermidade.
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: em meio às discussões sobre os
documentos SC-03/97 e SC-46/97, a sessão foi suspensa às 18:05 para jantar
e retorno para o Culto. CULTO: iniciado às 20:20, contou com a presença dos
seguintes visitantes convidados: Rev. Ragi A. Khouri, da Igreja Evangélica
Árabe; Rev. Roberto Brasileiro, vice-presidente da Igreja Presbiteriana do
Brasil; Rev. José Valim, moderador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. O

culto também contou com a participação do Coral da 1ª IPI de Sorocaba. A
proclamação da Palavra foi realizada pelo Rev. Roberto Brasileiro da Silva.
ENCERRAMENTO: às 22:00 horas com oração final no culto pelo Rev. Mathias
e benção impetrada pelo Rev. Roberto Brasileiro da Silva.

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
3ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 22/02/97, às 09:30 horas no Centro MariápolisAraceli, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 46, Vargem Grande Paulista,
Estado de São Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza;
Secretário: Presb. Reuel de Matos Oliveira.

Presenças:

Diretoria - Rev

Mathias Quintela de Souza, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Lindemberg da
Silva Pereira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev. Messias Anacleto
Rosa (enfermo).

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: SÍNODO BORDA DO

CAMPO: Presbitério do ABC:

Revs. Eduardo Galasso Faria e Leonildo

Silveira Campos; Presbs. José Geraldo de Almeida e Aderbal Dalcin de Lima;
Presbitério do Ipiranga: Revs. Hilder Campagnucci Stutz e Jairton Barros de
Melo; Presbs. Reuel de Matos Oliveira e João Américo dos Santos; Presbitério
Litoral Paulista: Revs. Wilson Roberto Sales Devidé e Calvino Batista Pereira;
Presbs. Arnaldo de Carvalho Filho e Antonio Benjamin Rodrigues Ivo; SÍNODO
BRASIL CENTRAL: Presbitério Brasil Central:

Rev. Joaquim Ferreira da

Dores; Presbitério Distrito Federal: Revs. Enock Coelho Assis e Albert James
Reasoner, Presb. Rui Araújo Lobo; Presbitério Mato Grosso-Rondônia:
Revs. José Wilson Andrade e Jonas Furtado do Nascimento; SÍNODO
MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. Evaldo Duque Estrada e Luis
Alberto Mendonça Sabanay; Presbs. João Paulino Mafra; Presbitério de
Londrina: Rev. Jean Carlos da Silva; Presbitério Sul do Paraná: Revs.
Carlos Fernandes Meier e Mathias Quintela de Souza, Presbs. Fernando
Navarro Toledo e Salomão Bueno da Silva; SÍNODO DAS MINAS GERAIS:
Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Ablandino Saturnino Souza e Gerson
Mendonça Annunciação, Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Salvador
Franco; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e
Adevanir Pereira da Silva, Presbs. Mozar Ribeiro de Oliveira; Presbitério Sul
de Minas: Revs. Marcelo Pereira e Itamar Pereira Caixeta, Presbs. Luiz
Pereira dos Santos; SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério da Araraquarense:

Revs. Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Goes, Presbs. José Del Ré;
Presbitério de Campinas: Revs. Altamiro Carlos Menezes e Silas Silveira,
Presbs. Paulo Pereira Nogueira e e Luis Ribeiro da Silva; Presbitério
Noroeste Paulista: Revs. Edson Avelino da Silva e Otoniel M. de Oliveira,
Presb. José Luís Ferreira; Presbitério Oeste: Revs. Marcos Nunes da Silva e
Flávio Antonio Santana, Presbs. José Haylton Claudino e Renê Ribeiro da
Silva; SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Jessé de
Andrade e Ary Sérgio Abreu Mota, Presbs. Saulo Porto da Silva; Presbitério
Central Paulista: Revs. Gessé Morais de Araújo; Presbitério Centro Oeste
Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Alfredo de Souza Nogueira;
Presbitério de Ourinhos: Revs. Rogério Cesar e João Batista de Souza,
Presb. Moisés da Silva Nogueira e Osvaldo Brito de Morais; Presbitério
Presidente Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Valdecir Fornel,
Presbs. Walter Signorini e Élcio Betim; SÍNODO ORIENTAL:
Bandeirante:

Presbitério

Revs. Benedito Antonio dos Santos e Irdo Vargas Riveira,

Presbs. Wagner Jardim da Costa e João Gomes Ribeiro; Presbitério
Freguesia: Revs. José Aparecido dos Santos e Jessé Navarro Dias, Presbs.
Francisco de Almeida ; Presbitério Santana: Revs. Fernando Bortoletto Filho e
Márcio Pereira de Souza, Presb. Francisco Kayo e Antonio Locatelli; SÍNODO
RIO-SÃO PAULO: Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Silvanio Silas Ribeiro
Cabrial e Marcos Lopes dos Reis, Presbs. Ricardo de Oliveira; Presbitério
Vale do Paraíba: Revs. Mitchel Rosemberg Galdino e José Xavier de Freitas;
Presbitério Fluminense: Revs. Cleber Coimbra Filho e Nicodemos Lázaro
Baldori, Presbs. Edson Candido da Silva e Djalma da Costa Barros; SÍNODO
SÃO PAULO: Presbitério de Carapicuíba: Revs. Nilton Vieira e Maurício
Miranda, Presbs. Janailton dos Santos Reis; Presbitério Novo Osasco: Revs.
Eliseu Fonda da Silva e Alírio Camilo, Presbs. Osmar da Silva e Miquéas
Fonda da Silva; Presbitério de Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima, Presb.
Adail Bento de Lima e Eduardo Gouveia Mendonça; Presbitério São Paulo:
Revs. Odilon de Carvalho e Rev. Esny Cerene Soares, Presbs. Samuel do
Prado e Josué Pacheco de Lima; Presbitério Leste Paulistano: Revs. Carlos
Barbosa e Elias de Andrade Pinto, Presbs. Nestor Maia Campos; Presbitério
Paulistano: Revs. Venício Nogueira e Filippo Blancato, Presbs. Abinaziel

Ricardo de Freitas e Raul Mateus; SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério do
Amazonas: Rev. José Amazonas Cavalcante Filho; Presbitério BahiaSergipe: Revs. João Fidelis de Souza e Luis Henrique Solano Rossi; Presbs.
Raul Dumas Gonçalves e Neilton Diniz Silva; Presbitério do Nordeste: Revs.
Cleber Nobre de Queiros, Presbs. Luiz Bezerra de Oliveira; Presbitério do
Norte: Revs. Valdir Mariano de Souza, Presbs. Edmilson de Araujo Pires;
Presbitério Pernambuco-Alagoas: Rev. William Freire; Presbitério Ceará:
Revs. Áureo Rodrigues de Oliveira e Hermany Carlos Vieira; SÍNODO SUL DE
SÃO PAULO: Presbitério de Botucatu: Revs. Almir Pezzolo e Clayton Leal
da Silva; Presbs. Nelson Silva Lara e Isaltino Honório de Oliveira; Presbitério
de Sorocaba: Revs. Lysias Oliveira dos Santos e Jonas de Araújo, Presbs.
Hélio Teixeira Callado e Heraldo Teixeira Callado; Presbitério Sul de São
Paulo: Revs. Marcos Prestes e Saul Ramos de Oliveira, Presbs. Elias Ribeiro
de Barros e Joel Ribeiro de Barros; Presbitério Votorantim: Revs. Jairo
Honorio Correa e Mauro Antunes, Presbs. Azor Prado Ferreira e Augusto
Sergio V. Assuncao; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério de
Maringá: Revs. Luiz Alexandre Solano Rossi e Naamã Mendes, Presbs. Levi
Maldonado Peres e Deodato Aparecido Soares ; Presbitério Norte do Paraná:
Revs. Adilson Antonio Ribeiro, Presbs. Oberdan Lucas Durão e Romeu
Galbiati; Presbitério Oeste do Paraná: Revs. David Rogerio de Gomes Souza
e Otoniel Borges Machado, Presbs. Acir Rodrigues de Oliveira; Hanani Lara;
Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Sergio Francisco dos Santos, Presbs.
Wilson Freire; Presbitério Arapongas: Revs. Antonio de Godoy Sobrinho e
Claudecir da Silva, Presbs. Tomas de Aquino e Joao Batista Moura. Registrase ...???... delegados oficiais votantes, sendo, ...??... ministros e ...??...
presbíteros. REPRESENTANTES DE ÁREA PRESENTES: Rev. Luis Alberto
Mendonça Sabanay (Secretaria de Diaconia), Rev. Silas de Oliveira (Secretaria
de Educação Cristã), Sra. Shirley Maria dos Santos Proença (Secretaria de
Forças Leigas), Rev. Gerson Mendonça de Annunciação (Secretaria de
Missões), Rev. Noidy Barbosa Souza (Secretaria Pastoral). OUTRAS
PRESENÇAS: Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro e Rev. Noidy de Souza
Barbosa, Secretário Executivo. Registra-se também as presenças das
seguintes pessoas: Rev. Jean Carlos Selleti, Rev. José Ariston, do Presbitério

Sul do Paraná, Rev. Francisco José Cruz Morais, do Presbitério de Assis, Rev.
Prof. Iloivaldo Araújo, do Presbitério do Norte, Rev. Nenrod Douglas de
Oliveira, do Presbitério Paulistano, Rev. Elias Soares Heringer, do Presbitério
Novo Osasco, Rev. Hílio Fernandes do Presbitério Oeste Paulista, Rev.
Florisval Carbona Costa do Presbitério Sul de São Paulo, Missionário Jose
Elias Gomes, do Presbitério Fluminense, Rev. Levi Franco de Alvarenga, do
Presbitério Botucatu, Rev. Ismael Franco Junior, da IPI Cerqueira César, do
Rev. Mário Ademar Fava, presidente da Fundação Eduardo Carlos Pereira,
Sueli da Silva Machado Nacini (Orientadora Nacional de Crianças); Vera Maria
Roberto (Vice-presidente do CLAI/Brasil e Assessora Administrativa da
Coordenadoria Nacial do Umpismo); Maria Aparecida Lisboa (Coordenadora da
Mocidade); Rev. José de Aguiar Vallin Filho (Moderador do Supremo Concílio
da Igreja Presbiteriana Unida); Rev. Valdemar Soares Barbosa (Presidente do
Sínodo São Paulo); Rev. Valdemar de Souza (Presidente do Sínodo Borda do
Campo); Glicério Lélis; Profª. Noemi Machado Alves (Orientadora Nacional de
Adolescentes); Rev. José Carlos Volpato (vogal da Secretaria de Educação
IPIB, Secretário do Sïnodo Sul de São Paulo e Vice-presidente do Presbitério
Botucatu); Meire Lane dos Anjos Pinto (Secretária da IPIB); Eloá Ribeiro
Menezes de Souza (esposa do Rev. Mathias); Maria Aparecida S. Lisboa
(Secretária da Coordenadoria Nacional do Umpismo e Diaconisa); Daisy Sócio
de Souza (esposa do Rev. Noidy). DEVOCIONAL: foi realizada antes da
chamada à ordem pelo presidente, tendo constado de culto onde proclamou a
Palavra o Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira. ABERTURA: havendo quorum o
presidente declarou aberta a sessão. RESOLUÇÕES: SC-03/97 e SC-46/97 Nomear uma Comissão Especial, composta de duas pessoas conhecedoras do
mercado imobiliário da Capital de São Paulo, um membro da Fundação
Eduardo Carlos Pereira, um membro da Diretoria da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil e um membro da Congregação do Seminário de São
Paulo, para fazer estudos e elaborar uma proposta concreta para a aquisição
de prédio próprio ou fixação definitiva desse Seminário, utilizando-se, para
tanto, dos recursos financeiros já existentes. SC-02/97 - a) extinguir o atual
Conselho de Educação Teológica da Fundação Eduardo Carlos Pereira
(CONET), conforme propõe o documento 02/97, criando em seu lugar a

Secretaria de Educação Teológica; b) que a referida Secretaria seja composta
por nove membros e que um terço (1/3) desses membros seja indicado pelas
Congregações dos Seminários da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
SC-01/97 - que a solicitação feita pelo CONET, com respeito ao Projeto de
Educação Teológica para a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil seja
elaborado e apresentado pela recém-criada Secretaria de Educação Teológica.
SUSPENSÃO DA SESSÃO:

às 12:00 para almoço. PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO: às 13:30 horas a sessão foi reaberta pelo presidente. Em
seguida foi concedida a palavra ao Presb. Irídio Johansen Moura,
representante da Assessoria Administrativa na área de Planejamento. Após
uma apresentação dirigida ao plenário, os trabalhos prosseguiram com a
formação de grupos para formularem objetivos, estratégias para as diferentes
áreas da igreja, considerando o cenário até o ano 2003. Às 16:15 horas os
grupos retornaram para o plenário a fim de ouvir a exposição feita por um
representante de cada grupo formado. INTERVALO: Às 18:20 horas os
trabalhos foram suspensos para o jantar. REABERTURA: às 20:00 horas para
plenário. RESOLUÇÕES: SC-56/97 - a) que não se aceite a proposta de
extinção de um dos nossos seminários no momento; b) que a Secretaria de
Educação Teológica crie mecanismos de maximização de recursos, redução de
custos e desenvolva uma filosofia de Educação Teológica junto aos nossos
seminários que atenda às expectativas ministeriais da Igreja. SC-16/97 - aceitar
a proposta de se viabilizar os estudos no sentido de se construir alojamentos
para os candidatos oficiais dos presbitérios da IPI que estejam estudando no
STL, não priorizando os recursos oriundos da Fundação Eduardo Carlos
Pereira. SC-47/97 - a) aprovar o relatório da Fundação Eduardo Carlos Pereira;
b) encaminhar o Regimento Interno do ConET à Secretaria de Educação
Teológica para os devidos ajustes e aprovação pela Comissão Executiva do
Supremo Concílio. HORÁRIO REGIMENTAL: o plenário decidiu prorrogar o
tempo da sessão até às 23:30 horas. SC-04/97 e SC-39/97 - que as questões
técnicas relacionadas com a exigência da reciclagem de curso

sejam

decididas pela Secretaria de Educação Teológica, que regulamentará a matéria
para a transformação da mesma em lei ordinária do Supremo Concílio. SC23/97 - Aprovar o Planejamento Estratégico com as seguintes observações: a)

inserir nos princípios mais um item como segue: “submissão à revelação bíblica
e de sua interpretação contextualizada”; b) elaborar uma cartilha explicativa do
Planejamento Estratégico para maior compreensão do mesmo; c) fazer uma
correção geral da linguagem e apresentação do planejamento; d) preencher
todas as datas que ainda se encontram em branco, pelas pessoas
responsáveis cujos nomes já se encontram no planejamento; e) ampliar os
horizontes e objetivos tendo em vista o centenário da Igreja em 2003; f) ter
realizado o Congresso de Pastores (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) entre 02 e
05/07/97; g) sistematizar todo o trabalho realizado pelos grupos de interesse
no dia 22/02/97 no período da tarde, que esta sistematização seja feita pela
assessoria de planejamento afim de apresentá-la à Comissão Executiva do
Supremo Concílio para a devida aprovação. SC-05/97 - a) Música e Liturgia
devem continuar juntas; b) que se transforme a atual Comissão Especial de
Música e Liturgia em Secretaria de Música e Liturgia para atender às
constantes necessidades da Igreja, ficando sob sua responsabilidade a
continuidade do Projeto Canteiro; 3) que se acrescente a esta Secretaria os
representantes das áreas de Música e Liturgia dos nossos Seminários. SC30/97 - Que se atenda à solicitação da Comissão e que esta apresente relatório
anual à Comissão do Supremo Concílio. SC-31/97 - a) que a música seja uma
das prioridades urgentes na vida da Igreja; b) dar ao projeto maior incentivo
financeiro para que se produza um “compact disc” (CD) e fita de áudio
“cassete”, de qualidade profissional a fim de que facilite a sua penetração em
todas as nossas igrejas; c) dar ao projeto maior incentivo humano,
aproveitando os músicos de nossas igrejas nas mais diversas regiões do país
para promover a representatividade e participação na produção do “compact
disc” e da fita “cassete” e sua posterior divulgação. ENCERRAMENTO: às
23:30 horas.

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
4ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 23/02/97, às 08:00 horas no Centro MariápolisAraceli, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 46, Vargem Grande Paulista,
Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Rev. Mathias Quintela de Souza;
SECRETÁRIO: Presb. Reuel de Matos Oliveira. DIRETORIA: Presentes: Rev.
Mathias Quintela de Souza, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Lindemberg da
Silva Pereira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev. Messias Anacleto
Rosa (enfermo). VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: SÍNODO BORDA DO
CAMPO: Presbitério do ABC: Rev. Eduardo Galasso Faria, Presbs. José
Geraldo de Almeida e Aderbal Dalcin de Lima; Presbitério do Ipiranga: Rev.
Hilder Campagnucci Stutz e Jairton Barros de Melo, Presbs. Reuel de Matos
Oliveira e João Américo dos Santos; Presbitério Litoral Paulista: Revs.
Wilson Roberto Sales Devidé e Calvino Batista Pereira; Presbs. Arnaldo de
Carvalho Filho e Antonio Benjamin Rodrigues Ivo; SÍNODO BRASIL
CENTRAL: Presbitério Brasil Central:

Rev. Joaquim Ferreira da Dores;

Presbitério Distrito Federal: Revs. Enock Coelho Assis e Albert James
Reasoner; Presb. Rui Araujo Lobo; Presbitério Mato Grosso-Rondônia:
Revs. José Wilson Andrade e Jonas Furtado do Nascimento; SÍNODO
MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs. Evaldo Duque Estrada e Luis
Alberto Mendonça Sabanay; Presb. João Paulino Mafra; Presbitério Sul do
Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Mathias Quintela de Souza, Presbs.
Fernando Navarro Toledo e Salomão Bueno da Silva; SÍNODO DAS MINAS
GERAIS: Presbitério São Paulo-Minas: Revs. Ablandino Saturnino Souza e
Gerson Mendonça Annunciação, Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Salvador
Franco; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e
Adevanir Pereira da Silva; Presb. Mozar Ribeiro de Oliveira; Presbitério Sul de
Minas: Revs. Marcelo Pereira e Itamar Pereira Caixeta, Presb. Luiz Pereira dos
Santos; SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério da Araraquarense: Revs.
Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Goes; Presbs. José Del Ré e

Presb. Adair Sérgio Eduardo Camargo; Presbitério de Campinas:

Revs.

Altamiro Carlos Menezes e Silas Silveira; Presbs. Paulo Pereira Nogueira e
Luis Ribeiro da Silva; Presbitério Oeste: Revs. Nunes da Silva e Flávio
Antonio Santana; Presb. Renê Ribeiro da Silva; SÍNODO OESTE PAULISTA:
Presbitério de Assis: Revs. Jessé de Andrade e Ary Sérgio Abreu Mota;
Presb. Saulo Porto da Silva; Presbitério Central Paulista: Rev. Gessé Morais
de Araújo e Odemir Batista Suplano; Presbitério Centro Oeste Paulista:
Revs. Agnaldo Pereira Gomes e Alfredo de Souza Nogueira; Presbitério de
Ourinhos: Revs. Rogério Cesar e João Batista de Souza; Presbs. Moisés da
Silva Nogueira e Osvaldo Brito de Morais; Presbitério de Presidente
Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra Damião e Valdeci Fornel; SÍNODO
ORIENTAL: Presbitério Bandeirante: Revs. Benedito Antonio dos Santos e
Irdo Vargas Riveira; Presbs. Wagner Jardim da Costa e João Gomes Ribeiro;
Presbitério Freguesia: Revs. José Aparecido dos Santos e Jessé Navarro
Dias; Presbs. Francisco de Almeida; Presbitério Santana: Revs. Fernando
Bortoletto Filho e Márcio Pereira de Souza; Presbs. Francisco Kayo e Antonio
Locatelli; SÍNODO RIO SÃO PAULO: Presbitério Rio de Janeiro: Revs.
Silvanio Silas Ribeiro Cabrial e Marcos Lopes dos Reis; Presbs. Ricardo de
Oliveira; Presbitério Vale do Paraíba: Revs. Mitchel Rosemberg Galdino e
José Xavier de Freitas; Presb. Denilson Martins dos Santos; Presbitério
Fluminense: Revs. Cleber Coimbra Filho e Nicodemos Lázaro Baldori, Presbs.
Edson Candido da Silva e Djalma da Costa Barros; SÍNODO SÃO PAULO:
Presbitério de Carapicuíba: Revs. Nilton Vieira e Maurício Miranda; Presb.
Janailton dos Reis Santos; Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda da
Silva e Alírio Camilo; Presbs. Osmar da Silva e Miquéias Fonda da Silva;
Presbitério de Osasco: Rev. Dimas Barbosa Lima; Presb. Adail Bento de
Lima e Eduardo Gouveia Mendonça; Presbitério São Paulo: Revs. Odilon de
Carvalho e Esny Cerene Soares; Presbs. Samuel do Prado e Josué Pacheco
de Lima; Presbitério Leste Paulistano: Revs. Carlos Barbosa e Elias de
Andrade

Pinto;

Paulistano:

Presb.

Nestor

Maia

Rodrigues

Campos;

Presbitério

Revs. Venício Nogueira e Filippo Blancato; Presbs. Abinaziel

Ricardo de Freitas e Raul Mateus; SÍNODO SETENTRIONAL: Presbitério
Bahia-Sergipe: Revs. João Fidelis de Souza e Luis Henrique Solano Rossi;

Presbs. Raul Dumas Gonçalves e Neilton Diniz Silva; Presbitério do
Nordeste: Rev. Kleber Nobre de Queiroz; Presb. Luiz Bezerra de Oliveira;
Presbitério do Norte: Revs. Valdir Mariano de Souza e Flávio Ferreira
Façanha; Presb. Edmilson de Araujo Pires e Manoel Ribeiro Brito; Presbitério
Ceará: Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO:
Presbitério de Botucatu: Revs. Almir Pezzolo e Clayton Leal da Silva; Presbs.
Nelson Silva Lara e Isaltino Honório de Oliveira; Presbitério de Sorocaba:
Presb. Hélio Teixeira Callado e Eraldo Teixeira Calado; Presbitério Sul de
São Paulo: Revs. Marcos Prestes e Saul Ramos de Oliveira; Presbs. Elias
Ribeiro de Barros e Joel Ribeiro de Barros; Presbitério Votorantim: Revs.
Jairo Honorio Correa e Mauro Antunes; Presbs. Azor Prado Ferreira e Augusto
Sergio V. Assunção; SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério de
Maringá: Revs. Luiz Alexandre Solano Rossi e Naamã Mendes; Presbs. Levi
Maldonado Peres e Deodato Aparecido Soares; Presbitério Norte do Paraná:
Rev. Adilson Antonio Ribeiro; Presbs. Oberdan Lucas Durão e Romeu Galbiati;
Presbitério Oeste do Paraná: Revs. David Rogerio de Gomes Souza e
Otoniel Borges Machado; Presbs. Acir Rodrigues de Oliveira e Hanani Lara;
Presbitério Mato Grosso do Sul: Revs. Sergio Francisco dos Santos e Aury
Vieira Reinaldet; Presb. Wilson Freire; Presbitério Arapongas: Rev. Antonio
de Godoy Sobrinho e Claudecir da Silva; Presbs. Tomás de Aquino e João
Batista Moura. Registra-se ...???... delegados oficiais votantes, sendo, ...??...
ministros

e

...??...

presbíteros.

AUSÊNCIAS:

Presbitério . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy
Barbosa de Souza, Secretário Executivo, e Presb. Alcy Thomé da Silva,
Tesoureiro, Rev. José Valim, moderador da Igreja Presbiteriana Unida do
Brasil, Rev. Getúlio de Andrade (Presbitério ABC e Secretário Presbiterial de
Missões); Rosimeire M.A. Soares (esposa Rev. Esny Cerene Soares); Naur do
Vale (Presbitério São Paulo); Eliana Ferreira Silveira Lima Oliveira (esposa do
Presb. Reuel de Matos Oliveira); Rev. Rubens Franco Lacerda (Presbitério de
Carapicuiba); Maria Cristina Mendes da Silva (esposa do Presb. Alcy).
DEVOCIONAL: culto com litania preparada pela Comissão de Música e
Liturgia, onde a proclamação da Palavra foi feita pelo Rev. José Valim,
Moderador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. ABERTURA: havendo

quórum o presidente declarou aberta a sessão. RESOLUÇÕES: SC-76/97 que se realize uma reunião da Comissão Executiva, juntamente com a diretoria
de Betel, Comissão de Patrimônio e Secretaria de Diaconia, para que todas as
dúvidas sejam dirimidas. SC-38/97 - a) que se dê a referida autorização; b) que
a manutenção da referida escola se dê com recursos próprios da instituição,
isto é, sem qualquer ônus para a IPI do Brasil. SC-54/97 - Que este documento
seja anexado ao documento SC-22/97, visto o presente pleito estar incluído
nas solicitações da Secretaria Nacional de Diaconia.

SC-32/97 - a) Que a

comissão Especial de Patrimônio, juntamente com representantes da
Secretaria de Diaconia, da Diretoria do BETEL - LAR DA IGREJA, da
Comissão Especial de Estudos e da Assessoria Administrativa, elabore o
referido plano no prazo máximo de até 120 dias e apresente a Comissão
Executiva para aprovação; b) que os recursos auferidos pela venda de parte do
imóvel de BETEL - LAR DA IGREJA, referente item 2.7 do documento (“Área
Betel Sorocaba - A Comissão de Patrimônio em conjunto com a Diretoria de
Betel e com a Assessoria Administrativa analisou a proposta de um empresário
de Sorocaba que se interessou pela aquisição de duas áreas, inclusive uma
delas localizada entre as áreas que estão sendo desapropriadas pela Prefeitura
Municipal. Considerando a possibilidade de se resolver definitivamente os
débitos com taxas de serviçose asfalto pendentes desde 1979, a Comissão de
Patrimônio encaminhou a proposta e a Executiva aprovou a venda das áreas
com base numa resolução do Supremo Concílio de 27 de novembro de 1993”),
tenham como prioridade máxima investimentos que gerem recursos para o
desenvolvimento da obra social da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil.
SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: às 12:05 horas para o almoço, tendo o
plenário decidido pelo retorno às 13:00 horas em alteração à agenda
originalmente aprovada. REABERTURA: às 13:10 horas com chamada à
ordem pelo presidente. SC-06/97 - a) deflagrar processo para uma ampla
reforma da Constituição e Normas da Igreja Presbiteriana Independente do
Brasil; b) nomear uma Comissão Especial Constituinte, pelo Supremo Concílio,
composta por 7 pessoas, para preparar um anteprojeto, deixando a cargo da
Comissão Executiva a nomeação de substitutos; c) que essa Comissão
Especial elabore um manual de procedimentos objetivando a facilitação do

trabalho, durante todo o decorrer do processo, respeitados os dispositivos
constitucionais, e que dê conhecimento à toda igreja; d) que na fase que
precede a elaboração do anteprojeto haja participação dos concílios,
secretarias e assessorias; e) que seja observado o seguinte cronograma:
01/03/97

a

31/08/97

-

período

para

elaboração

de

sugestões

e

encaminhamento à Comissão Especial Constituinte, 01/09/97 a 28/02/98 avaliação das sugestões e conclusão do anteprojeto; 04/98 - reunião
extraordinária do Supremo Concílio para discussão do anteprojeto e sua
aprovação e posterior baixa aos presbitérios (de 01/05/98 a 31/08/98) 1999 reunião extraordinária do Supremo Concílio para homologação. COMISSÃO
ESPECIAL CONSTITUINTE: por escrutínio secreto foram eleitos para formar a
Comissão as seguintes pessoas: Rev. Carlos Barbosa, Rev. Abival Pires da
Silveira, Rev. Antonio de Godoy Sobrinho, Rev. Mário Ademar Fava, Rev. Silas
Silveira, Presb. Célio de Almada Filho, Rev. Rubens Cintra Damião.
REGISTROS DE VOTO CONTRÁRIO: devido à decisão da mesa na votação
do documento SC-06/97 em que houve proposta de recontagem de votos. Na
primeira contagem houve 67 votos a favor e 66 contra um substitutivo que
previa o envio de sugestões primeiramente aos Presbitérios. Na recontagem,
após acolhimento da mesa e votada favoravelmete pelo plenário, o resultado
foi 67 a favor e 70 contra o substitutivo. Por entenderem que não foi observado
o artigo 30 o Regimento Interno do Supremo Concílio, registraram votos
contrários os seguintes irmãos: Rev. Silvanio, Presb. Reuel, Rev. Vinicius, Rev.
Sérgio, Rev. Mitchell, Rev. Rogério, Presb. Oberdan. SC-08/97, 09/97, 10/97,
SC-11/97, SC-14/97, SC-22/97, SC-37/97, SC-45/97, SC-67/97 e 70/97 Encaminhar os documentos à Comissão Especial Constituinte para que os
mesmos sirvam de subsídios para a elaboração do anteprojeto. SC-51/97 - Não
atender o quanto solicitado por falta de amparo confessional; SC12/97 e SC13/97 - Considerando: a) que a Confissão de Fé de Westminster, adotada
como Símbolo de Fé da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, conforme
o disposto no artigo 2° da Constituição, estabelece que o batismo é
devidamente administrado por efusão ou aspersão, não sendo necessário
imergir na água o candidato (Capítulo XXVIII, item III); b) que o referido sistema
doutrinário não proíbe expressamente o batismo por imersão, mas o adota

como prática oficial; c) que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil não
rebatiza irmãos que já foram batizados por imersão, mas não por adotar a
forma imersionista, e sim, por entender que o batismo deve ser administrado
uma só vez a uma mesma pessoa (Capítulo XXVIII, item VII); d) que os
ministros ao serem ordenados, bem como os membros por ocasião da pública
profissão de fé, prometem aceitar a Confissão de Fé de Westminster, e devem,
portanto, como administradores ou recebedores dos sacramentos, fazê-lo
segundo o referido sistema doutrinário e não mediante critérios próprios; o
Supremo Concílio resolve não atender o quanto solicitado no documento 13/97,
por falta de amparo confessional; SC-44/97 - remeter este documento para a
Comissão Especial Constituinte para compor os demais documentos que serão
a ela enviados; SC-07/97 e SC-69/97 - Considerando o disposto nos artigos 44
e 48 da Constituição e que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil possui
3 seminários, o Supremo Concílio resolve não atender às solicitações
constantes dos documentos SC-07/97 e SC-69/97; SC-71/97 - encaminhar o
documento para a Secretaria de Educação Cristã para as devidas providências;
SC-20/97 - a) aprovar o relatório com voto de apreciação pela Comissão
Executiva do Supremo Concílio; b) profissionalizar a produção do material de
Educação Cristã formando quadro fixo de redatores responsáveis pela edição
de todo este material na Igreja, comissão essa a ser nomeada pela Comissão
Executiva do Supremo Concílio após entendimento com a Secretaria de
Educação Cristã; c) recomendar a pastores, igrejas e presbitérios que prestigie
e valorize nossa literatura de Educação Cristã e, em tudo que tem tido o
reconhecimento de sua qualidade no nível nacional e até internacional através
de igrejas irmãs que o estão usando; SC-25/97 - a) manter o Rev. Silas de
Oliveira como presidente da Associação Evangélica e Literária Pendão Real e
nomear o Rev. Júlio Paulo Tavares Zabatiero, membro da Diretoria da
Associação, como secretário de Educação Cristã repartindo, assim, a carga de
trabalho com o Rev. Silas; b) substituir na Diretoria da Associação e na
Secretaria de Educação Cristã, o Rev. Hamilton Santana Moreira (VicePresidente) e os vogais: Profª. Edmar Ferraz de Oliveira e Dr. Osiel Torresim
de Oliveira por novos nomes indicados pela atual diretoria da Associação à
Comissão Executiva do Supremo Concílio para homologação; c) que nenhuma

publicação da Igreja seja feita sem o prévio conhecimento e aval da
Associação Evangélica Literária Pendão Real; d) incluir no orçamento para
1997 um item de publicações, que possibilite a viabilização dos trabalhos da
Associação de forma eficiente e não apenas simbólico; e) que se encaminhe à
Comissão do Orçamento 1997 o pedido para que seja incluido um item de
conta - Publicações - no montante de quinze mil reais (R$15.000,00).
REABERTURA: às 19:45 horas. VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: todos os
presentes à primeira verificação exceto os seguintes irmãos: Presb. Nelson,
Presb. Isaltino, Presb. Azor, Presb. Moacir, Presb. José Geraldo, Presb.
Samuel do Prado, Rev. Flávio Antonio Santana. Rev. Marcos Nunes da Silva,
Presb. René Ribeiro da Silva, Presb. Joaquim Ribeiro Filho. SC-21/97 - Aprovar
o relatório da Secretaria de Ação Pastoral ressaltando os resultados
plenamente satisfatórios dos refrigérios realizados. Sugestões: a) que haja
divulgação de testemunhos dos pastores sobre a participação nos refrigérios;
b) que seja realizada a elaboração do conteúdo da orientação que se pretende
dar às Igrejas para os cuidados dos seus pastores, utilizando-se a estrutura da
Secretaria de Forças Leigas para a respectiva divulgação; c) que seja
recomendado aos Presbitérios a criaçào da Secretaria de Ação Pastoral. SC29/97 - Aprovar a realização dos dois Encontros de Pastores como proposto.
SC-68/97 - Sensibiliza-se com a situação apresentada pelo signatario do
documento e propõe que esta seja enviada, com urgência, ao Presbitério
Bandeirante, do qual o postulante é representante, para que analise e apure a
situação do obreiro prestando-lhe o apoio e ajuda de que está necessitando.
SC-52/97 - Nomear uma comissão para estudar e regulamentar um sistema de
previdência, contemplando os seguintes aspectos: a) garantia patrimonial; b)
garantia de pensão; c) garantia de seguro; d) fazer ou executar uma
concorrência, entre empresas idôneas do mercado financeiro, em que o custo
fique no máximo em 10% do salário do ministro; e) que a concorrência,
implantação e homologação do sistema de previdência seja conduzido pela
Comissão Executiva no prazo de 120 dias; SC-15/97 - a) atender ao pedido de
prorrogação do prazo solicitado, recomendando, entretanto, que a Secretaria
de Relações Intereclesiásticas agilize o processo, evitando assim novas
prorrogações; b) quanto ao item 2 do documento, que a Secretaria de Relações

Intereclesiásticas

tome

as

providências

necessárias.

AUSÊNCIAS

AUTORIZADAS PELO PLENÁRIO: solicitaram e foram aprovados os pedidos
de ausentarem-se no plenário dos seguintes irmãos: Rev. Flávio Antonio
Santana, Rev. Marcos Nunes da Silva, Presb. René Ribeiro da Silva, Presb.
Joaquim Ribeiro Filho, Rev. Eduardo Galasso Faria, Presb. Aderbal Dalcin de
Lima, Presb. Raul Mateus, Rev. Filippo Blancato, Rev. Alfredo Nogueira, Rev.
Gerson Mendonça Annunciação, Presb. Salvador Franco, Presb. João Batista
Moura, Presb. Tomás de Aquino, Presb. Hanani Lara, Rev. Rogério César,
Rev. João Batista de Souza, Presb. Moisés da Silva Nogueira, Presb. Oswaldo
Brito de Moraes. SC-17/97 - a) rejeitar a presente proposta; b) recomendar aos
concílios que divulguem a decisão em vigor do Supremo Concílio, que
estabelece que a contribuição para este orgão da Igreja incida sobre a
arrecadação geral. SC-18/97 - não aprovado. Considerando o assunto do
documento SC-18/97, o Supremo Concílio resolveu enviar correspondência ao
Presbitério consulente informando não se pode receber pessoas nas condições
apontadas na consulta. SC-41/97 - Atender ao pedido do Rev. Leontino e
nomear outro relator. SC-43/97 - homologar a decisão do Sínodo e nomear
Comissão de Instalação do Sínodo Osasco composta das seguintes pessoas:
Rev. Silas Silveira, Rev. Alírio Camilo, Rev. Noidy Barbosa de Souza, Presb.
Francisco de Almeida. SC-50/97 - Que a Comissão Executiva do Supremo
Concílio tome as providências necessária para completar o trabalho. JUBILEU
DE OURO: o Supremo Concílio acolheu carta do Presb. João Américo dos
Santos, nos seguintes termos: “No último dia 26 de janeiro de 1997, o Rev. Jair
Ribeiro de Melo, membro do Presbitério do Ipiranga, atualmente pastoreando a
IPI de Vila Dom Pedro I, completou 50 anos de ordenação ao sagrado
ministério, período em que exerceu ininterruptamente o pastorado em diversas
igrejas de nossa amada denominação. Nesse longo tempo de atividade o Rev.
Jair esteve sempre acompanhado pela sua esposa, Raquel Hein Ribeiro de
Mello, neste ano o casal comemorará bodas de ouro de casamento. Diante
disso, propomos que seja registrado em ata um voto de júbilo e de gratidão a
Deus pela passagem dessa significativa data e pela vida do Rev. Jair e D.
Raquel. ENCERRAMENTO: às 23:40 horas com oração e banção pelo Rev.
Mathias.

ATA DA 15ª ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO SUPREMO CONCÍLIO DA
IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO BRASIL
5ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 24/02/97, às 08:10 horas no Centro MariápolisAraceli, Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 46, Vargem Grande Paulista,
Estado de São Paulo. PRESIDENTE: Rev. Mathias Quintela de Souza;
SECRETÁRIO: Presb. Reuel de Matos Oliveira. DIRETORIA: Presentes: Rev.
Mathias Quintela de Souza, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Lindemberg da
Silva Pereira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev. Messias Anacleto
Rosa (enfermo). VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: SÍNODO BORDA DO
CAMPO: Presbitério do Ipiranga: Rev. Jairton Barros de Melo, Presbs. Reuel
de Matos Oliveira e João Américo dos Santos; Presbitério Litoral Paulista:
Revs. Wilson Roberto Sales Devidé e Calvino Batista Pereira; Presbs. Arnaldo
de Carvalho Filho e Antonio Benjamin Rodrigues Ivo; SÍNODO BRASIL
CENTRAL:; Presbitério Distrito Federal: Revs. Enock Coelho Assis e Albert
James Reasoner; SÍNODO MERIDIONAL: Presbitério Catarinense: Revs.
Evaldo Duque Estrada e Luiz Alberto Mendonça Sabanay; Presbitério Sul do
Paraná: Revs. Carlos Fernandes Meier e Mathias Quintela de Souza, Presb
Salomão Bueno da Silva; SÍNODO DAS MINAS GERAIS: Presbitério São
Paulo-Minas: Revs. Ablandino Saturnino Souza, Presbs. Maurílio Clóvis dos
Santos; Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Juraci Moraes Cabral e
Adevanir Pereira da Silva; Presb. Mozar Ribeiro de Oliveira; Presbitério Sul de
Minas: Revs. Marcelo Pereira e Itamar Pereira Caixeta, Presb. Luiz Pereira dos
Santos; SÍNODO OCIDENTAL: Presbitério da Araraquarense: Revs.
Adalgiso Pereira do Vale e Mário Sérgio de Goes; Presb. José Del Ré;
Presbitério de Campinas: Revs. Altamiro Carlos Menezes e Silas Silveira;
Presbs. Paulo Pereira Nogueira e Luis Ribeiro da Silva; Presbitério Oeste
SÍNODO OESTE PAULISTA: Presbitério de Assis: Revs. Ary Sérgio Abreu
Mota e Luiz Henrique Pereira dos Santos; Presb. Saulo Porto da Silva;
Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Morais de Araújo e Odemir Batista
Suplano; Presbitério Presidente Prudente: Revs. Paulo de Melo Cintra

Damião e Valdecir Fornel; Presb. Élcio Betim; SÍNODO ORIENTAL:
Presbitério Bandeirante: Revs. Benedito Antonio dos Santos e Irdo Vargas
Riveira; Presbs. Wagner Jardim da Costa e João Gomes Ribeiro; Presbitério
Freguesia: Rev. Jessé Navarro Dias; Presb. Francisco de Almeida;
Presbitério Santana: Revs. Márcio Pereira de Souza; Presbs. Francisco Kayo
e Antonio Locatelli; SÍNODO RIO SÃO PAULO: Presbitério Fluminense:
Revs. Cléber Coimbra Filho e Nicodemos Lázaro Baldori, Presb. Djalma da
Costa Barros; Presbitério Rio de Janeiro: Revs. Silvanio Silas Ribeiro Cabrial
e Marcos Lopes dos Reis; Presb. Ricardo de Oliveira; SÍNODO SÃO PAULO:
Presbitério Novo Osasco: Revs. Eliseu Fonda da Silva e Alírio Camilo;
Presbs. Osmar da Silva e Miquéas Fonda da Silva; Presbitério de Osasco:
Presb. Adail Bento de Lima; Presbitério São Paulo: Revs. Odilon de Carvalho
e Esny Cerene Soares; Presb. Josué Pacheco de Lima; Presbitério
Paulistano:

Rev. Venício Nogueira; Presb. Abnaziel Ricardo de Freitas;

SÍNODO SETENTRIONAL: Presbiterio Pernambuco-Alagoas: Rev. Willian
Freire; Presbitério Bahia-Sergipe: Rev. Luis Henrique Solano Rossi; Presbs.
Raul Dumas Gonçalves e Neilton Diniz Silva; Presbitério Ceará: Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO: Presbitério de
Botucatu: Rev Clayton Leal da Silva; Presbitério Sul de São Paulo: Revs.
Marcos Prestes e Saul Ramos de Oliveira; Presbs. Elias Ribeiro de Barros e
Joel Ribeiro de Barros; Presbitério Votorantim: Rev. Mauro Antunes;
SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ: Presbitério Oeste do Paraná: Revs. David
Rogerio de Gomes Souza e Otoniel Borges Machado; Presb. Acir Rodrigues de
Oliveira; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Sergio Francisco dos Santos;
Presbitério Arapongas: Revs. Antonio de Godoy Sobrinho e Claudecir da
Silva. Registra-se ...???... delegados oficiais votantes, sendo, ...??... ministros
e ...??... presbíteros. AUSÊNCIAS: Presbitério de Ourinhos, Presbitério
Leste

Paulistano,

Presbitério

do

Nordeste,

Presbitério

do

Norte,

Presbitério Pernambuco-Alagoas, Presbitério ABC, Presbitério Brasil
Central, Presbitério Mato Grosso-Rondônia, Presbitério Vale do Paraíba,
Presbitério Oeste, Presbitério Centro Oeste Paulista, Presbitério de
Carapicuíba, Presbitério de Sorocaba, Presbitério de Maringá, Presbitério
Norte do Paraná. DEVOCIONAL: cânticos “Vem, visita a tua igreja!” e “Glória

prá sempre”, leitura e meditação pelo Rev. Mathias em Filipenses 2:1-3 e
orações voluntárias e oração final pelo Rev. Mathias. ABERTURA: havendo
quorum o presidente declarou aberta a reunião. SC-53/97 - Aprovar o
Regimento Interno da Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil, como segue: “Capítulo I - DA
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES - Art. 1° - A Comissão Executiva é composta
da Diretoria do Supremo Concílio e um representante de cada Sínodo. Art. 2° A Comissão Executiva é regida por este regimento e pelas demais leis da
igreja. Art. 3° - Compete à Comissão Executiva: a) receber relatórios das
comissões nomeadas pelo Supremo Concílio; b) preencher as vagas das
comissões nomeadas pelo Supremo Concílio; c) Executar fiel e prontamente as
determinações do Supremo Concílio; d) decidir sobre casos urgentes, da
competência do Supremo Concílio, ad referendum da primeira reunião do
concílio; e) nomear comissões de trabalho e assessoria; f) escolher o
Secretário Executivo e o Tesoureiro. Art. 4° - É vedado à Comissão Executiva
exercer funções da competência dos concílios e revogar decisão do Supremo
Concílio. Capítulo II - DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS - Art. 5° - Compete
ao Presidente: a) presidir as reuniões; b) representar a igreja interna e
externamente; c) representar a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente; d) participar como membro
ex-officio de todas as comissões do Supremo Concílio, sem direito a voto; e)
visitar igrejas, concílios, instituições e eventos da Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil; f) convocar as reunões do Supremo Concílio na forma
da lei, e as da Comissão Executiva; g) movimentar juntamente com o
Tesoureiro as contas bancárias. Art. 6° - Compete aos Vice-presidentes: a)
substituir o Presidente, em seus impedimentos, na seguinte ordem: o 1°, o 2° e
o 3° Vice-presidente; b) auxiliar e assessorar o presidente quando solicitados.
Art. 7° - Compete aos secretários: a) ao 1° Secretário, elaborar as atas; b) ao
2° Secretário, substituir o 1° Secretário, elaborar o rol das reuniões, fazer a
verificação do quorum de cada sessão e ler os papéis e documentos; c) ao 3°
Secretário, substituir e auxiliar os demais secretários. Art. 8° - Compete ao
Secretário Executivo: a) zelar pelo cumprimento das deliberações do Supremo
Concílio e da Comissão Executiva; b) incentivar e divulgar as atividades da

igreja sob a orientação da Comissão Executiva, Diretoria e Presidência; c)
cuidar do arquivo e correspondência da igreja; d) transcrever em livro próprio
as atas do Supremo Concílio e da Comissão Executiva; e) publicar em “O
Estandarte”, logo após as reunões, o resumo de atas do Supremo Concílio e da
Comissão Executiva; f) redigir e apresentar relatório da Comissão Executiva
nas reuniões desta e do Supremo Concílio; g) preparar a agenda de trabalhos
da Comissão Executiva e do Supremo Concílio; h) exercer outras funções
atribuídas pela Comissão Executiva, Diretoria ou Presidência. Art 9° - Compete
ao Tesoureiro: a) arrecadar todos os recursos financeiros destinados à igreja;
b) fazer os pagamentos previstos no orçamento e os autorizados por pessoa ou
órgão competente; c) acompanhar os serviços do profissional contratado para
realizar a escrituração contábil e passar as informações solicitadas à Comissão
Executiva; d) apresentar trimestralmente o demonstrativo de receita e despesa
para publicação no órgão oficial da igreja; e) apresentar, anualmente, à
Comissão Executiva, o balanço e sempre que lhe for solicitado, o balancete,
acompanhado da prestação de contas; f) aplicar o saldo disponível segundo
orientação do órgão competente; g) movimentar as contas bancárias
juntamente com o Presidente. Art. 10 - O Secretário Executivo e o Tesoureiro,
quando impedidos, serão substituídos por pessoa designada mediante ata
lavrada em reunião da Diretoria. Capítulo III - DAS REUNIÕES - Art. 11 - A
Comissão Executiva reúne-se ordinariamente duas vezes por ano, no 1° e 2°
semestres, e extraordinariamente quando for necessário. Art. 12 - As despesas
com as reuniões serão pagas: a) as dos membros da Diretoria, pela Tesouraria
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ; b) as dos representantes dos
sínodos, pelos concílios que representam, e em casos especiais a Tesouraria
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil poderá auxiliar nas despesas.
Art. 13 - A reunião será feita segundo agenda preparada pelo Secretário
Executivo. Art. 14 - O quorum da reunião é constituído da maioria absoluta de
seus membros. Art. 15 - As decisões serão tomadas pela maioria absoluta dos
presentes. Art. 16 - Nas reuniões será observado tudo que for aplicável do
Regimento Interno do Supremo Concílio. Art. 17 - O Tesoureiro e o Secretário
Executivo tomarão assento nas reunões da Comissão Executiva com direito à
voz e sem direito a voto. Art. 18 - Poderão participar das reuniões pessoas que

não são membros, sem direito a vota e à palavra, podendo esta ser concedida
ao visitante por decisão da Comissão Executiva ou do Presidente. Art. 19 - As
despesas feitas por visitante não devem acarretar ônus para a Tesouraria,
salvo em casos especiais. DISPOSIÇÕES FINAIS - Art. 20 - Os casos omissos
deverão ser resolvidos pela Comissão Executiva; Art. 21 - Este regimento
poderá ser alterado pelo Supremo Concílio com o voto da maioria absoluta dos
membros presentes.”. SC-60/97 - encaminhar o documento à Comissão
Especial Constituinte, como subsídio para o anteprojeto de Reforma
Constitucional. SC-62/97 - Aprovar o relatório com um voto de apreciação.
AUSÊNCIAS: ausentarem-se do plenário os seguintes irmãos: Rev. José
Amazonas Cavalcante Filho; Rev. Edson Avelino da Silva, Rev. Otoniel M. de
Oliveira, Presb. José Luiz Ferreira, Rev. Odemir Batista Suplano e Rev. Jean
Carlos da Silva. Assim, ficaram sem representação o Presbitério Londrina,
Presbitério Noroeste Paulista e Presbitério Amazonas. SC-63/97 - A matéria é
de competência dos Conselhos, sendo tratada caso a caso especialmente,
enquanto um concílio superior não decidir sobre a matéria; nomear ainda uma
Comissão Especial para trazer uma proposta na próxima reunião do Supremo
Concílio; SC-65/97 - Sim, desde que se atenda às normas estabelecidas no
Título IV da Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. SC66/97 - matéria vencida (vide resolução referente ao documento SC-17/97).
SC-72/97 - não há condições de tratar a matéria, uma vez que o documento
não apresenta fundamentação adequada, ou seja, não tem nome do pastor
referido, nem informações complementares do jornal a que também faz
referência. SC-73/97 - enviar o documento à Comissão Especial Constituinte
como subsídio para a elaboração de anteprojeto da Reforma da Constituição.
SC-58/97 - a) que no próximo ano, se possível 50% da previsão das
contribuições das Igrejas seja preferencialmente para Missões; b) que os
seminários encontrem fontes de receitas alternativas; c) que se aprove o
Orçamento de 1997 como a seguir, bem como as considerações registradas no
documento: (Todos os valores em reais-R$) RECEITAS - Tesouraria2.000.000,

Escritório

Central-50.000,

Secretaria

de

Missões-350.000,

Seminário de São Paulo-200.000, Seminário de Londrina-130.000, Seminário
de Fortaleza-80.000, Secretaria de Diaconia-25.000, Revista Alvorada-25.000,

O Estandarte-100.000, Total de Receitas-2.960.000; DESPESAS - Escritório
Central-350.000, Tesouraria-15.000, Secretaria Executiva-50.000, Presidência20.000, Secretaria de Missões-960.000, Seminário de São Paulo-395.000,
Seminário de Londrina-315.000, Seminário de Fortaleza-270.000, Secretaria de
Educação Teológica-5.000, Secretaria de Diaconia-45.000, Secretaria Pastoral5.000, Secretaria de Educação Cristã-2.000, Secretaria de Forças Leigas30.000, Revista Alvorada-25.000, Secretaria de Relações Intereclesiásticas25.000, Secretaria de Música e Liturgia-5.000, Assessoria Administrativa-1.000,
Assessoria de Informática-6.000, Assessoria de Estatística-3.000, Assessoria
de Imprensa e Comunicação (O Estandarte)-120.000, Assessoria Jurídica3.000, Comissão de História da Igreja-8.000, Comissão de Patrimônio-4.000,
Jubilados e Viúvas-100.000, Reuniões da Diretoria/Comissão Executiva30.000, Reservas de Contingência-150.000, Eventuais-18.000, Total das
Despesas-2.960.000. SC-35/97 - matéria vencida, já contemplada pelo
Orçamento de 1997 (vide documento SC-58/97); SC-34/97 - matéria vencida, já
votada no Orçamento de 1997 (vide documento SC-58/97). AUSÊNCIAS:
foram autorizados a ausentarem-se do plenário os seguintes irmãos: Rev.
Wilson Salles Devidé, Rev. Calvino Batista Pereira, Presb. Arnaldo de Carvalho
Filho, Presb. Antonio Benjamin Rodrigues Ivo. EXAME DO LIVRO DE ATAS:
a) (SC-77/97) Aprovar o Livro de Atas da Comissão Executiva do Supremo
Concílio com a seguinte correção: não homologar a decisão daquela Comissão
conforme apontado no documento SC-77/97; b) aprovar sem observações os
seguintes livros de atas: Sínodo Borda do Campo, Sínodo Minas Gerais,
Sínodo Oeste Paulista, Sínodo Sul de São Paulo; c) advertir os Sínodos
Setentrional, Rio-São Paulo, Brasil Central e Meridional por não terem enviado
os livros de atas para exame, concedendo-lhes prazo até a próxima reunião da
Comissão Executiva do Supremo Concílio; d) aprovar o livro de atas do Sínodo
Ocidental com a seguinte observação: na página 62, linha24, faltam as
assinaturas do presidente e do secretário, no espaço reservado entre linhas; e)
aprovar o livro de atas do Sínodo Oriental com a seguinte observação: na ata
da reunião extraordinária realizada em 24/02/96 (folha 42) consta a substituição
de dois representantes do Presbitério Bandeirante junto ao Sínodo, sem
esclarecer se os substitutos eram suplentes ou se foram eleitos conforme

determina o artigo 2o., parágrafo único da Constituição. SC-42/97 - matéria
vencida, conforme exame do Livro de Atas da Comissão Executiva do Supremo
Concílio (vide documento SC-77/97); RESOLUÇÃO: Considerando que o livro
de atas do Sínodo Vale do Rio Paraná foi retirado intempestivamente do
plenário, ou seja, antes da sua aprovação pelo concílio, o Supremo Concílio
resolve: a) determinar ao Sínodo Vale do Rio Paraná a reapresentação do livro
à Comissão Executiva do Supremo Concílio para deliberação final; b) acolher
interpelações por parte dos membros do concílio, acerca de eventuais dúvidas;
c) assegurar aos membros presentes na 5ª sessão do Supremo Concílio
presença na reunião da Comissão Executiva que tratar da matéria, com direito
à voz e sem direito a voto, exclusivamente nesse assunto; d) tornar sem efeito
o registro de aprovação assinado inadvertidamente pelo presidente naquele
livro de atas. SC-48/97 - a) aprovar o Balanço Patrimonial da Fundação
Eduardo Carlos Pereira - exercício de 1996; b) Solicitar que no próximo ano,
toda a documentação necessária para o exame do mesmo, seja enviada à
Assessoria Administrativa a fim de que ela faça o devido exame do material.
SC-74/97 - a) Determinar que todos os orgãos que geram despesas à
Tesouraria, remetam os documentos legais para prestação de contas e
contabilidade,

impreterivelmente

na

primeira

semana

de

cada

mês

subsequente ao mês a ser contabilizado; b) Determinar que a Tesouraria
publique em “O Estandarte” os balancetes trimestrais, cumprindo assim a
decisão do Supremo Concílio. SC-27/97 - a.1) aprovar os movimentos
financeiros referentes aos exercícios de 95 e 96; a.2) determinar aos
tesoureiros e dirigentes de todos os orgãos internos da IPIB que movimentam
verbas, que cumpram na íntegra as orientações recebidas da tesouraria,
quanto : a) forma de utilização das verbas; b) sua correspondente; a.3)
autorizar o Tesoureiro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nos
casos omissos e ouvidos o Presidente, Primeiro Secretário e Assessoria
Administrativa, a adotar medidas que visem o bom andamento dos trabalhos;
a.4) registrar voto de apreciação pelo excelente trabalho realizado pela
Tesouraria Central da IPIB; b.1) que a Comissão Executiva do Supremo
Concílio

esclareça

os

motivos

que

justificarem

tais

suplementações

orçamentárias; b.2) que o débito da livraria Pendão Real seja melhor

esclarecido, e se for o caso, lançado como “perdas”; c.1) que o Supremo
Concílio solicite esclarecimentos sobre o fato, chamando os presbitérios
envolvidos adotando medidas saneadoras cabíveis; c.2) iniciar uma campanha
de conscientização através do nosso órgão oficial sobre a importância do
recolhimento devido ao Supremo Concílio, fornecendo mais uma vez todos os
esclarecimentos necessários; c.3) que o Tesoureiro da igreja, ouvidos o
Presidente, Primeiro Secretário, seja autorizado a parcelar os débitos das
igrejas

inadimplentes,

mediante

motivo

comprovadamente

justo.

RESOLUÇÃO: Considerando: 1) que vivemos um período de inflação estável;
2) que temos buscado uma racionalização e priorização dos nossos gastos; 3)
que da observação nas dotações orçamentárias de 96, notamos que a
Secretaria Executiva, as reuniões de Diretoria/Executiva e o item da Secretaria
de Relações Intereclesiásticas apresentaram gastos superiores aos orçados; 4)
que no balancete de dezembro de 1996 ainda consta em Empréstimo a
Terceiros um débito de R$45.100,16 da extinta Livraria Pendão Real; resolvese: a) a Comissão Executiva exclareça os motivos que justificarem tais
suplementações orçamentárias; b) que o débito da Livraria Pendão Real seja
lançado como “Perdas”. RESOLUÇÃO: Considerando: 1) que vinte e três (23)
igrejas não contribuíram com o Supremo Concílio em 1996; 2) que tais casos
podem ter ocorrido pelo não envio das referidas contribuições ou pelo envio
incorreto contabilizado como dízimos não identificados; o Supremo Concílio
resolve: a) que o Supremo Concílio solicite esclarecimentos sobre o fato,
chamando os Presbitérios envolvidos, adotando as medidas saneadoras
cabíveis; b) que se inicie uma campanha de conscientização através de “O
Estandarte” sobre a importância do recolhimento devido ao Supremo Concílio,
fornecendo-se mais uma vez todos os esclarecimentos necessários; c) que o
Tesoureiro, ouvido o Presidente e o 1° Secretário, seja autorizado a parcelar os
débitos das igrejas inadimplentes mediante motivo comprovadamente justo.
SC-64/97 - Que se aprove o relatório, as propostas, exceto a terceira que
depende de dotação orçamentária. SC-55/97 - Que sejam viabilizadas as
sugestões da Assessoria de informática dentro das possibilidades. SC-57/97 Que se aprove o relatório com as seguintes ordenações: 1) o Presbitério do
Distrito Federal alega ter entregue documentação total e não Parcial como

afirma o relatório; 2) o Sínodo Oeste Paulista conta com 5 Presbitérios e não 4,
como afirma o relatório. Que: a) os concílios sejam mais rigorosos na coleta e
precisão dos dados; b) que a comissão de estatística não se limite ao trabalho
de coleta de dados, mas de cruzamento e análise de dados; c) que os outros
dados relevantes para compor o perfil da Igreja sejam levantadas; d) que os
resultados da análise desta comissão sejam fornecidos à assessoria
administrativa e planejamento para que se dê os encaminhamentos
necessários.

RESOLUÇÃO: Considerando-se o extravio do parecer da

Comissão de Exame de Livros de Atas referente ao livro do Sínodo São Paulo,
resolve-se enviar o livro de atas para exame na próxima reunião da Comissão
Executiva do Supremo Concílio. JUBILAÇÃO: registra-se voto de apreciação
pela jubilação do Rev. Benedito Antonio dos Santos, pastor da IPI de Vila
Sabrina. JUBILEU DE OURO: registrar o jubileu de ouro de ministério do Rev.
Jonan Cruz, Rev. Adiel Tito Figueiredo e Rev. Jair Ribeiro de Melo,
comunicando-os mediante ofício. FALECIMENTOS: registra-se os falecimentos
de: Rev. Azor Etz Rodrigues, Rev. Lutero Cintra Damião, Rev. João de Godoy,
Rev. Mário de Abreu Alvarenga, Rev. Oséas Gribeler, Miss. Osny Luis de
Oliveira, Presb. Osmar da Silva (Presbitério Novo Osasco), Presb. João Batista
Filho (Presbitério do Ipiranga). LEITURA DE ATAS ANTERIORES: aprovar
sem observações as atas da primeira, segunda, terceira e quarta sessões, e
solicitar à Comissão Executiva do Supremo Concílio que faça a leitura e decida
sobre a aprovação da ata da quinta sessão. ENCERRAMENTO: às 18:00
horas com cântico do hino oficial “Pendão Real”, oração e benção apostólica
pelo Rev. Mathias.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Sessão de abertura
DATA, HORA E LOCAL: 17/04/98, às 20:00 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, à Rua Nestor Pestana 152, São
Paulo, Capital. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário:
Presb. Reuel de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela
de Souza, Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião,
Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev.
Áureo Rodrigues de Oliveira e o Presb. Lindemberg da Silva Pereira.
PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA:

SINODO SETENTRIONAL -

Presbitério Amazonas - Rev. Raimundo Nonato Damaceno; Presbitério
Bahia Sergipe - Rev. Luiz Henrique Solano Rossi e Presb. Neilton Diniz Silva;
Presbitério Norte: Revs. José Antonio Gonçalves e Valdir Mariano Souza;
Presbitério Ceará: Rev. Alcides Duque Estrada. SINODO OCIDENTAL Presbitério Noroeste Paulista: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Carlos Jose de
Vasconcelos; Presbitério Araraquarense: Rev. Jose Santos dos Passos;
Presbitério do 0este: Revs. Flávio Antonio Santana e Marcos Nunes da Silva;
Presbiteros José Haylton Claudino e Rene Ribeiro da Silva; SINODO OESTE
PAULISTA - Presbitério

Central Paulista: Revs. Gessé Moraes Araújo e

Antonio Carlos Marques Ferreira e Presbítero Nardi Silva Lara; Presbitério
0urinhos: Revs. João Batista de Souza e Ademar Rogato; Presbitério
Presidente Prudente: Revs. Paulo de Mello Cintra Damião e Ari Botelho e
Presbitero

Walter

Signorini;

Presbitério

Centro-0este

Paulista:

Rev.

Aguinaldo Pereira Gomes e Presbitero Marcos André Moura Campoy; SINODO
SUL DE SÃO PAULO - Presbitério de Botucatu - Revs. Clayton Leal da Silva
e Ismael Gomes Junior e Presbítero Izaltino 0nório de 0liveira; Presbitério
Sorocaba - Rev. Jonas de Araujo e Presbiteros Sergio Florindo Leite e Helio
Teixeira Callado; Presbitério Sul de São Paulo - Revs. Marcos Prestes e
Marcelo Araujo Rodrigues e Presbítero Jair dos Santos Arruda; Presbitério
Votorantim - Rev. Mauro Antunes e Presbítero Nelson 0liveira Filho; SINODO

BRASIL CENTRAL - Presbitério Brasil Central - Revs. Ariosto dos Santos
Lima e Joaquim Ferreira das Dores; Presbitério Distrito Federal - Revs.
Enock Coelho de Assis e Albert Rissoni; Presbitério Mato Grosso-Rondonia Revs. José Wilson Alves Andrade e Jonas Furtado do Nascimento e Presbitero
Moacir Freitas Pinto; SINODO MEREDIONAL - Presbitério Arapongas Revs. Antonio de Godoy Sobrinho e Valdir Alves dos Reis; Presbitério
Catarinen - Revs. Luiz Alberto Sanches e Euclides Luiz do Amaral;
Presbitério Sul do Parana - Revs. Jean Carlos Celetti e Valdir Brizola de
Almeida e Presbiteros Casso Martins Vieira e Alcy Thomé da Silva; Presbitério
Londrina - Revs. Messias Anacleto Rosa e Mathias Quintela de Souza e
Presbiteros Antenor Jose Lopes e Samuel Cardoso da Silva; SINODO BORDA
DO ACAMPO - Presbitério ABC - Rev. Pedro Teixeira Filho e Presb. Marcos
Martins Rodrigues; Presbitério do Ipiranga - Rev. Valdinei Aparecido Ferreira
e Presbiteros Joao Americo dos Santos e Reuel de Matos 0liveira; Presbitério
Litoral Paulista - Revs. Wilson Roberto Salles Devidé e Presbitero Arnaldo de
Carvalho Filho; SINODO RIO - SÀO PAULO - Presbitério Fluminense - Rev.
Nicodemo Lazaro Baldore e Presbiteros Altair Cavalcante Ribeiro e Djalma
Costa Barros; Presbitério Vale do Paraíba - Revs. Luthero Alberto Gaspar e
José Xavier Freitas e Presbiteros Jessé Ribeiro e Jairo Lareano Rodrigues;
SINODO VALE DO RIO PARANA - Presbitério Maringá - Revs. Naamã
Mendes e Roberto Mauro de Souza Castro e Presbitero Dionisio Dias da Silva;
Presbitério Norte do Paraná - Revs. João Batista de Moraes e Adilson
Antonio Ribeiro e Presbiteros José Ediwalter Costa e Domingos Gonçalves;
Presbitério 0este do Paraná - Revs. Geraldo Matias Ferreira e Vivaldino
Neves Queiroz e Presbiteros Anani Lara e Acir Rodrigues de 0liveira;
Presbitério Mato Grosso do Sul - Rev. Duanir Martins Ferreira e Presbitero
Demétrios do Lago Pareja; SINODO SÃO PAULO - Presbitério Leste
Paulistano - Revs. Carlos Barbosa e Roberto Viani

e Presbiteros Jose

Martinez Garcia e Nestor Maia Rodrigues de Campos; Presbitério Paulistano
- Revs. Venicio Nogueira e Nenrod Douglas de 0liveira Santos e os Presbiteros
Abinaziel Ricardo de Freitas e Marcio Sabiano da Silva; Presbitério São Paulo
- Revs. Abival Pires da Silveira e Esny Cerene Soares e 0dilon de Carvalho e
Presbiteros Josue Pacheco de Lima e Samuel Prado; SINODO MINAS

GERIAS - Presbitério São Paulo-Minas - Revs. David Rose Carvalho e Elizeu
Bittencourt e Presbitero Maurilio Clovis dos Santos; Presbitério Sudoeste de
Minas - Revs. Juraci Moraes Cabral e Geraldo Rogerio Soares Silva e
Presbitero Benjamim Tercio Nogueira; Presbitério Sul de Minas - Revs. Itamar
Pereira Caixeta e Denis de Almeida Pinta e Presbitero Jose Tadeu 0liveira;
SINODO OSASCO - Presbitério Carapicuíba - Revs. Braz Aparecido de
Souza e Mauricio Miranda e Presbiteros Natan Braga e Janailton dos Reis
Santos; Presbitério Novo 0sasco - Revs. Jonathan Rocha Vieira e Eliseu
Fonda da Silva e Presbitéros

0smar da Silva e Rubens 0nório da Silva;

Presbitério de 0sasco - Revs. Dimas Barbosa Lima e Leontino Farias dos
Santos e Presbiteros Eduardo Gouvea Mendonça e Adail Bento de Lima.
OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy de Souza Barbosa, Secretário Executivo,
e Presb. Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro. AUSÊNCIAS: Presbitério de
Londrina, Presbitério Noroeste Paulista, Presbitério Amazonas, Presbitério
Pernambuco-Alagoas. ABERTURA: havendo quórum o presidente declarou
aberta a sessão. DEVOCIONAL: A ordem de culto foi a seguinte: I. “Adorai ao
Senhor na Beleza da sua Santidade...” Salmo 96:9, Prelúdio, Convite à
Celebração, Oficiante: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o
Rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças,
vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei
acima de todos os deuses. (Salmo 95:1-3),Oração, Hino: COM GLÓRIA
COROAI (SH 231), Palavra de Saudação à Igreja, Rev. Abival Pires da Silveira
- Pastor da Primeira IPI de São Paulo, Rev. Matias Quintela de Souza Presidente do Supremo Concílio, Quarteto Renovação (JESUS POR NÓS
CATIVO - M. Lutero & João Walter), II. Ó Deus, sê propício a mim pecador!
(Lucas 18:13), Leitura Bíblica: Colossenses 3:5,8

(Oficiante), Oração

Silenciosa, Oração de Confissão de Pecados, Confissão e Intercessão pela
Nação, Confissão e Intercessão pela Igreja, Afirmação de Perdão, Oficiante:
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos
homens as suas transgressões...Agora, pois, já nenhuma condenação há para
os que estão em Cristo Jesus. (2 Coríntios 5:19; Romanos 8:1),Cântico:
RENOVA-ME - Marcos Witt, Quarteto Renovação - (AS MINHAS MÃOS - Jill
Jackson & Sy Miller), III. “Não a nós, SENHOR, não a nós, mas ao teu Nome

dá glória...” Salmo 115:1, Leitura Bíblica do Antigo Testamento, Oficiante:
Rogo-te que me mostres a tua glória. E, passando o SENHOR por diante dele,
clamou: Congregação: SENHOR, SENHOR Deus compassivo, clemente e
longânimo e grande em misericórdia e fidelidade; que guarda a misericórdia
em mil gerações, que perdoa a iniqüidade, a transgressão e o pecado, ainda
que não inocenta o culpado, e visita a iniqüidade dos pais nos filhos e nos
filhos dos filhos, até à terceira e quarta geração! - (Êxodo 33:18; 34:5-7)
Congregação: Leitura Bíblica do Novo Testamento, Oficiante: Vi, também, um
anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de
lhe desatar os selos? (Apocalipse 5:2), Congregação: Digno és de tomar o livro
e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para
Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação e para o nosso
Deus os constituíste reino e sacerdotes; e reinarão sobre a terra. - (Apocalipse
5:9-10,Cânticos de Louvor e Adoração (Rev. Edilson B. Nogueira - 1ª IPI de
Campinas), Oração de Ação de Graças, IV. “Santifica-os na Verdade; a tua
Palavra é a Verdade.” João 17:17, Leitura Bíblica pelo Pregador, Oração por
Iluminação, Proclamação da Palavra: Rev. Matias Quintela de Souza, V. Servi
ao Senhor com Alegria (Salmo 100:2), Quarteto Renovação (O SANTO
ESPÍRITO - John Peterson), Palavra de Agradecimento, Hino Oficial da IPIB
(“Um Pendão Real”), Oração, Bênção Apostólica, Poslúdio, Recessional,
Terminado o culto às 21:25 horas, o presidente deu continuidade aos trabalhos,
lembrando os presentes sobre os motivos da convocação, cujo teor é o
seguinte: HORÁRIO REGIMENTAL: foi aprovado o seguinte horário para os
trabalhos da reunião: Dia 17, 19:00 - Verificação de quorum, 19.30 - Culto de
Abertura -Pregador Rev. Mathias Q. de Souza – Presidente, do SC, 21:00 Nova verificação de quorum, 21:30 - Continuidade dos trabalhos (entrada de
documentos e nomeação de comissões), 23:00 - Encerramento da sessão. Dia
18, 08:00 - Devocional - Pregador: Rev. Paulo de M.C.Damião, 08:30 Verificação de Quorum. 09:00 – Trabalhos, 12:00 – Almoço, 13:30 – Trabalhos,
18:00 – Jantar, 20:00 – Trabalhos, 23:00 - Encerramento da sessão. Dia 19,
08:00 – Trabalhos em Comissões, 10:45 - Culto – Pregador: Rev. Messias
Anacleto Rosa, 12:00 – Almoço, 13:30 - Verificação de quorum (Lançamento
do Livro do Rev. Abival), 14:30 – Trabalhos, 17:00 - Suspensão dos trabalhos,

18:00 – Culto, 19:30 – Jantar, 21:00 - Trabalhos em Comissões. Dia 20, 08:00 Devocional – Rev. Luiz Henrique Solano Rossi, 08:30 - Verificação do quorum,
09:00 – Trabalhos, 12:00 – Almoço, 14:00 – Trabalhos, 18:00 – Jantar, 20:00 –
Trabalhos, 23:00 - Encerramento da Sessão. Dia 21, 08:00 – Devocional, 08:30
- Verificação de quorum, 09:00 – Trabalhos, 12:00 – Almoço, 14:00 –
Trabalhos, 18:00 – Jantar, 20:00 – Trabalhos, 23:00 - Encerramento da
Reunião. RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS:

foram recebidos os

documentos descritos a seguir: SC-01/98, SC-02/98, SC-03/98, SC-04/98, SC05/98 e SC-06/98. O presidente passou a palavra ao relator da Comissão de
Reforma da Constituição, Rev. Carlos Barbosa, para a leitura do documento de
encaminhamento do relatório da Comissão. Resolve-se dar assento neste
concílio aos membros da Comissão, que não são representantes de seus
Presbitérios, concedendo-lhes direito à voz, sem direito a voto. O relator da
Comissão prestou ainda esclarecimentos sobre a metodologia utilizada no
trabalho desenvolvido pela Comissão. ENCERRAMENTO: às 22:10 horas com
leitura e aprovação da presente ata e oração pelo Rev. Paulo de Melo Cintra
Damião. Eu, Presb. Reuel de Matos Oliveira, redigi e assino a presente ata.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
1ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 18/04/98, às 20:00 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, à Rua Nestor Pestana 152, São
Paulo, Capital. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário:
Presb. Reuel de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela
de Souza, Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião,
Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev.
Áureo Rodrigues de Oliveira e o Presb. Lindemberg da Silva Pereira.
VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: Verificação de Quorum do dia 18/4 Presentes os mesmos da verificação anterior, mais: SINODO SETENTRIONAL
- Presbiterio Amazonas - Rev. Luiz Carlos Silva Quirino; SINODO OCIDENTAL
- Presbiterio Araraquarense - Rev. Raul Hamilton de Souza e Presbiteros Jose
Serra Amorim e Jefferson Barbosa Borges; SINODO OESTE PAULISTA Presbiterio Centro 0este Paulista - Rev. Alfredo de Souza Nogueira; SINODO
ORIENTAL - Presbiterio Bandeirantes - Revs. Carlos Eduardo Alves Luciano
Silva

e Isaias de Souza Carvalho e Presbitero Salvador Ferreira Neto;

Presbiterio Freguesia - Revs/ Joao Batista Barros e José Aparecido dos Santos
- Presbiterio Santana - Revs. Claudio 0liver dos Santos e Fernando Bortolleto
Filho e Presbitero 0cimar Fernandes de 0liveira e Silva; SINODO DE SÃO
PAULO - Presbiterio Sorocaba - Rev. Lysias 0liveira dos Santos; Presbiterio
Votorantim - Rev. Heitor Beranger; SINODO BRASIL CENTRAL - Presbiterio
Distrito Federal - Presbiteros Genesio Moutinho Machado e Rui de Araujo
Lobo; SINODO BORDA DO CAMPO - Presbiterio ABC - Rev. Leonildo Silveira
Campos; Presbiterio do Ipiranga - Rev. Hilder Campagnucci Stutz; Presbiterio
Litoral Paulista - Rev. Paulo Martins de Almeida e Presbitero Antonio Benjamin
Rodrigues Ivo; SINODO RIO-SÃO PAULO - Presbiterio Rio de Janeiro - Revs.
Silvanio Silas Ribeiro Cabral e Marcos Lopes dos Reis;

SINODO MINAS

GERAIS - Presbiterio São Paulo Minas - Presbitero Salvador Franco; SÍNODO
MERIDIONAL - Presbitério de Londrina - Rev. Uriel Silveira.

OUTRAS

PRESENÇAS: Rev. Noidy de Souza Barbosa, Secretário Executivo, e Presb.
Alcy Thomé da Silva, Tesoureiro. ABERTURA: havendo quórum o presidente
declarou aberta a sessão. DEVOCIONAL: A proclamação da Palavra foi feita
pelo Rev. Paulo de Melo Cintra Damião. CONSTITUIÇÃO. TÍTULO I - Da
Igreja; CAPÍTULO I - Disposições Preliminares, Art. 1º - A Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil é um ramo da Igreja de Cristo que se governa, sustenta
e propaga por si mesmo. Art. 2º - A Igreja tem como regra única e infalível de fé
e prática as Santas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, adota a forma
Presbiteriana de governo e o sistema doutrinário da confissão de fé de
Westminster, regendo-se por esta Constituição. Art. 3º - Art. 3º - A Igreja tem
por fim o culto a Deus, a promoção do Seu Reino, o ensino das Sagradas
Escrituras, a proclamação do Evangelho, e o aperfeiçoamento da vida cristã.
Art. 4º - A Igreja reconhece como ramos legítimos da Igreja de Cristo todas as
comunhões eclesiásticas que mantêm em sua integridade o ensino da Palavra
de Deus, a vida dos sacramentos e a virtude da fé cristã. Art. 5º - A Igreja tem
como princípio distintivo o reconhecimento da incompatibilidade entre a
profissão evangélica e a maçônica. CAPÍTULO II - Da comunhão Presbiteriana,
Art. 6º - A comunhão Presbiteriana é uma federação de igrejas locais. Art. 7º segundo a forma presbiteriana de governo, a autoridade com Cristo investiu a
sua igreja pertence ao todo: aos que governam e aos que são governados. Art.
8º - A autoridade eclesiástica é inteiramente espiritual e pode ser de ordem e
de jurisdição. § 1º - Autoridade de ordem é a exercida pelos oficiais, individual
e administrativamente, no ensino, celebração de ofícios religiosos, cura de
almas e beneficiência. § 2º - Autoridade de jurisdição é a exercida por oficiais,
em concílios, nas esferas administrativa, legislativa, disciplinar e litúrgica. Art.
9º - Uma igreja local é constituída de cristãos professos juntamente com seus
filhos batizados, formalmente organizados para os fins definidos no art. 3º. § 1º
- Um grupo de membros de igreja local, que se reúne regularmente fora da
sede, mas sob autoridade do Conselho, constitui uma Congregação. § 2º - Em
casos excepcionais, os Presbitérios poderão organizar congregações, por
iniciativa própria ou por solicitação do órgão de missões da Igreja. § 3º - As
congregações mantidas pelo órgão de missões da Igreja ficarão diretamente
jurisdicionadas a um concílio mais próximo. § 4º - Nos casos referidos no

parágrafo anterior o presbitério deverá providenciar o competente registro de
todos os atos oficiais, devendo os membros ser arrolados em uma das igrejas
de sua jurisdição. Art. 10 - Uma igreja local tem como oficiais o(s) pastor(es),
os presbíteros e os diáconos, mas a autoridade de jurisdição reside no
Conselho. Art. 11 - A assembléia da igreja constará de todos os membros
professos em plena comunhão e se reunirá a fim de exercer os seus direitos
que são: a) eleger oficiais ou pedir a sua exoneração; b) deliberar sobre a sua
incorporação em pessoa jurídica e aprovar o estatuto; c) decidir sobre a
aquisição, alienação e oneração de imóveis; d) julgar o relatório financeiro e as
contas do Conselho. § 1º - As decisões da assembléia são tomadas por
maioria de votos, não sendo admitidas procurações. § 2º - O presidente da
assembléia é o pastor 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.
§ 3º - O secretário da assembléia é o mesmo do Conselho e, na sua ausência,
será escolhido um dentre os presentes. Art. 12 - A assembléia reúne-se
ordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente, quando o
Conselho a convocar, ou quando à ele for apresentado requerimento subscrito
por membros em número igual ao estabelecido para o quorum, a fim de tratar
das matérias especificadas no artigo anterior. Art. 13 - A organização de uma
igreja é determinada pelo Presbitério, mediante pedido, convenientemente
justificado, feito pelos pretendentes, por intermédio do respectivo Conselho.
Parágrafo único - No caso de congregações presbiteriais, ou daquelas
mantidas pelo órgão de missões da Igreja, o pedido será encaminhado
diretamente ao Presbitério. Art. 14 - Uma Congregação só poderá ser
organizada em igreja quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto
ao número de membros, mas também quanto à capacidade de manter-se, e
dispuser de elementos aptos para o desempenho de cargos eletivos. Art. 15 Compete aos Presbitérios, ou ao órgão de missões da Igreja, providenciar
para que as congregações que tenham alcançado suficiente desenvolvimento
se organizem em igrejas. Art. 16 - As igrejas deverão adquirir personalidade
jurídica, elaborando e aprovando o estatuto que será submetido à aprovação
do Presbitério. Art. 17 - Uma igreja local somente pode ser dissolvida por

decisão do Presbitério. SUSPENSÃO DA REUNIÃO: às 12:30 horas para
almoço. Às 14:00 horas o presidente chamou à ordem o concílio. Em seguida a
palavra foi passada para os representantes do Jornal O Estandarte para
fazerem a entrega de prêmios relativa à campanha feita para aumentar o
número de assinantes. Foi retomada a discussão da reforma da Constituição e
aprovado o texto como a seguir: TÍTULO II - Dos Membros, CAPÍTULO I Disposições preliminares, Art. 18 - São membros de uma igreja local as
pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol. Parágrafo único - A
assembléia da igreja será constituída somente pelos seus membros professos,
em plena comunhão. Art. 19 - Os direitos dos membros professos podem ser
suspensos: I - por sentença disciplinar; II - por medida administrativa, quando
mediante sua confissão, o Conselho chegar à conclusão de que eles, embora
moralmente inculpáveis, não conservam mais a fé. Art. 20 - São deveres dos
membros da igreja: a) viver de acordo com a doutrina e prática da Palavra de
Deus; b) testemunhar e propagar a fé cristã; c) sustentar moral e
financeiramente a igreja e suas instituições; d) participar ativamente da vida
eclesiástica; e) submeter-se à autoridade da igreja; f) apresentar ao batismo
seus filhos e dependentes menores. CAPÍTULO II - Da Admissão, Art. 21 - A
admissão à jurisdição da Igreja se faz mediante: a) profissão de fé, para os que
tiverem sido batizados na infância; b) profissão de fé e batismo; c) transferência
ou jurisdição sobre os que vierem de outras comunhões reconhecidas (art. 4º);
d) reabilitação dos que houverem sido excluídos da Igreja; e) deliberação do
presbitério nos termos do parágrafo único do art. 42. § 1º - Não serão arroladas
as pessoas que pertençam a qualquer sociedade secreta. § 2º - A profissão de
fé de menores não batizados na infância depende de consentimento dos pais
ou responsáveis. Art. 20 - São deveres dos membros da igreja: a) viver de
acordo com a doutrina e prática da Palavra de Deus; b) testemunhar e
propagar a fé cristã; c) sustentar moral e financeiramente a igreja e suas
instituições; d) participar ativamente da vida eclesiástica; e) submeter-se à
autoridade da igreja; f) apresentar ao batismo seus filhos e dependentes
menores. CAPÍTULO II - Da Admissão, Art. 21 - A admissão à jurisdição da
Igreja se faz mediante: a) profissão de fé, para os que tiverem sido batizados
na infância; b) profissão de fé e batismo; c) transferência ou jurisdição sobre os

que vierem de outras comunhões reconhecidas (art. 4º); d) reabilitação dos que
houverem sido excluídos da Igreja; e) deliberação do presbitério nos termos do
parágrafo único do art. 42. § 1º - Não serão arroladas as pessoas que
pertençam a qualquer sociedade secreta. § 2º - A profissão de fé de menores
não batizados na infância depende de consentimento dos pais ou
responsáveis. Art. 22 - A admissão dos membros não professos se faz por
meio de: a) batismo; b) transferência dos pais ou responsáveis; c) jurisdição
assumida sobre os pais ou responsáveis. TÍTULO III - Da transferência, Art. 23
- A transferência de membros professos far-se-á por carta ou jurisdição a
pedido, comunicando-se em qualquer caso à igreja de origem. Art. 24 - O
portador de uma carta de transferência continua sob a jurisdição da igreja de
origem enquanto não admitido por outra. Art. 25 - A transferência de membros
não professos far-se-á com a transferência dos pais ou responsáveis.
CAPÍTULO IV - Da Demissão. Art. 26 - A demissão do rol de membros
professos dá-se por: a) exclusão disciplinar; b) renúncia expressa da jurisdição
eclesiástica; c) transferência; d) jurisdição assumida por outra igreja; e)
ordenação para o sagrado ministério; f) falecimento; g) abandono das
atividades eclesiásticas por mais de um ano. Parágrafo único - Não se admite
renúncia nem se concede transferência aos que estiverem sob processo ou
disciplina. Art. 27 - A demissão do rol de membros não professos dá-se: a) por
transferência dos pais ou responsáveis; b) pela profissão de fé; c) solicitação
dos pais ou responsáveis; d) falecimento; e) pela maioridade. TÍTULO III - Dos
Oficiais. CAPÍTULO I - Disposições Preliminares. Art. 28 - As atividades da
Igreja constam de pregação, ensino, governo, disciplina, beneficência e
administração de sacramentos, e os oficiais que as exercem são: a) presbíteros
docentes ou ministros; b) presbíteros regentes ou simplesmente presbíteros; c)
diáconos. Parágrafo único - Esses ofícios são perpétuos, mas suas funções
temporárias. Art. 29 - Vocação ordinária para um ofício na Igreja é a chamada
de Deus, pelo Espírito Santo, por meio do testemunho interno de uma boa
consciência, aprovação manifesta do povo de Deus e o concurso do juizo de
um concílio legítimo. Art. 30 - Aqueles que são legalmente chamados devem
ser admitidos aos seus ofícios pela ordenação do respectivo concílio, que
consiste na imposição das mãos sobre o ordenando, acompanhada de oração.

Art. 31 - A admissão e licenciatura de candidatos e a ordenação, admissão ou
readmissão de ministros, deve sempre ser aprovada por escrutínio secreto e
em sessão privativa do Presbitério. Art. 32- É irrevogável o direito que tem o
povo de Deus de eleger os seus oficiais, pelo que ninguém pode ser colocado
à frente de uma igreja para nela exercer qualquer ofício sem o seu
consentimento. SUSPENSÃO DA REUNIÃO: às 18:00 horas para o jantar. Às
20:05 horas, o presidente chamou à ordem o concílio para a continuação dos
trabalhos. Oração pelo Rev. Messias. CAPÍTULO II - Do Ministro. Seção I Disposições Preliminares. Art. 33 - Ministro é um oficial consagrado pela Igreja
para dedicar-se normalmente ao exercício de suas funções eclesiásticas. § 1º Podem ser ordenados homens ou mulheres para exercerem os ministérios
essenciais à vida da Igreja. § 2º - São funções privativas do ministro a
celebração do casamento religioso com efeito civil, supervisão da liturgia e
ministração dos sacramentos. Art. 34 - O ofício de ministro é essencial à vida
da Igreja e quem o exerce deve possuir elevado grau de conhecimento e
aptidão para ensinar, ser íntegro e bem conceituado, são na fé e de
comprovada piedade e consagração. Art. 35 - Nenhuma função será atribuída
ao ministro sem o seu consentimento. Art. 36 - Ao ministro poderá ser
concedida disponibilidade ativa por tempo limitado e licença, a seu pedido. § 1º
- O limite da disponibilidade ou licença será determinado pelo Presbitério,
podendo ser renovado. § 2º - É dever do ministro em disponibilidade ou licença
comparecer anualmente às reuniões do concílio e prestar relatório de suas
atividades, sob pena de ser despojado administrativamente. Art. 37 - Julgando
oportuna a ordenação de um licenciado, o Presbitério o submeterá às
seguintes provas: a) exame sobre sua experiência religiosa, opiniões
teológicas, conhecimento do governo e disciplina eclesiásticas; b) sermão
pregado perante o concílio; c) outras exigências que o Presbitério julgar
convenientes. § 1º - Somente o Presbitério poderá decidir sobre a ordenação
de licenciado, na forma estabelecida pelo art. 31. § 2º -

A cerimônia de

ordenação será realizada em sessão solene do Presbitério ou por uma
comissão quórum, devendo o novo ministro assinar o termo de compromissos
ministeriais, em livro próprio. Art. 38 - O ministro poderá transferir-se de um
para outro Presbitério, mediante carta com validade máxima de um ano,

continuando sob a jurisdição do Presbitério de origem, enquanto não
consumada a transferência, obedecido o que dispõe o art. 31. Art. 39 - A
recepção de ministros que venham de comunhões eclesiásticas abrangidas
pelo disposto no Art. 4º se fará em estrita obediência aos artigos 31, 34, 37 e
42. Parágrafo único - A recepção de ministros qualificados como obreiros
fraternos, mediante parcerias e convênios firmadas com Igrejas ou concílios,
far-se-á por regulamentação específica da Assembléia Geral. Art. 40 - O
Presbitério poderá despojar o ministro de seu ofício por medida disciplinar ou
exoneração administrativa, votadas por dois terços de seus membros, ou
mediante renúncia expressa do interessado. § 1º - Despojado por exoneração
administrativa ou renúncia, o ministro será arrolado como membro professo da
igreja que for designada pelo Presbitério. § 2º - A readmissão do ministro
despojado se fará por ordenação, obedecidas as disposições dos arts. 31, 34 e
39. Art. 41 - O Presbitério pode conceder ao ministro carta de transferência
para outra comunhão eclesiástica reconhecida desde que não sujeito a
processo disciplinar. REGISTRO DE VOTOS CONTRÁRIOS: Quanto à
aprovação do Art. 13, §2 º e 3º : do Presb. Antenor Josias Lopes. Quanto à
aprovação do artigo 33, §1 º: Luis Carlos Silva Quirino, Silvanio Silas Cabrial,
Rogério (Oeste Minas), Lutero, Jair dos Santos, Altair Cavalcanti Ribeiro, Hélio
Calado. ENCERRAMENTO: às 23:00 horas com leitura e aprovação da
presente ata e oração pelo Rev. Silas Silveira. Eu, Presb. Reuel de Matos
Oliveira, redigi e assino a presente ata.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
2ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 19/04/98, às 08:00 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, à Rua Nestor Pestana 152, São
Paulo, Capital. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário:
Presb. Reuel de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela
de Souza, Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião,
Presb. Reuel de Matos Oliveira, Presb. Apolônio Elias Dória. Ausente o Rev.
Áureo Rodrigues de Oliveira e o Presb. Lindemberg da Silva Pereira.
PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: Presentes os mesmos da
verificação anterior, mais: SINODO ORIENTAL: Presbiterio Bandeirantes:
Presb. Manuel 0liveira Chagas; Presbitério Freguesia: Presb. Moacir
Benvindo de Carvalho; SINODO BORDA DO CAMPO - Presbiterio do
Ipiranga - Rev. Eber Cocarelli; SINODO RIO SÃO PAULO - Presbiterio
Fluminense - Rev. Cleber Coimbra Filho; SINODO VALE DO RIO PARANA Presbiterio de Maringa - Presbitero Deodato Aparecido Soares; Presbiterio
Mato Grosso do Sul - Revs. Mario de 0liveira Junior e Auri Vieira Reinaldet; e
Ausentes: SINODO SETENTRIONAL - Presbiterio Amazonas - Rev. Luiz
Carlos Silva Quirino e Raimundo Nonato Damasceno; SINODO OCIDENTAL Presbiterio Noroeste Paulista - Rev. Carlos Jose de Vasconcelos; SINODO
OESTE PAULISTA - Presbiterio Centro-0este Paulista - Presb. Marcos
Andre Moura Campoy; SINODO ORIENTAL - Presbiterio Freguesia - Rev.
Jose Aparecido dos Santos; SINODO SUL DE SÃO PAULO - Presbiterio
Sorocaba - Rev. Lysias 0liveira dos Santos e Presbitero Helio Teixeira Calado;
SINODO MERIDIONAL - Presbiterio Sul do Parana - Presb. Paulo Hormen;
SINODO BORDA DO CAMPO - Presbiterio do Ipiranga - Rev. Hilder
Campanucci Stutz; SINODO VALE DO RIO PARANA - Presbiterio Maringa Rev. Roberto Mauro de Souza Castro; Presbiterio 0este do Parana - Rev.
Vivaldino Neves Queiroz e Presbitero Hanani Lara; SINODO SÃO PAULO Presbiterio Paulistano - Presbitero Marcio Sabino da Silva; SINODO MINAS

GERAIS - Presbiterio São Paulo Minas - Presbitero Salvador Franco;
SINODO OSASCO - Presbiterio Carapicuiba - Rev. Mauricio Miranda e
Presbitero Natã Braga; Presbiterio 0sasco - Rev. Dimas Barbosa Lima e
Presbitero Eduardo Gouveia Mendonça; e houve tambem as seguintes
substituições: SINODO SÃO PAULO - Presbiterio Paulista - Rev. Marcio
Ferreira substitui Rev. Venicio Nogueira; Presbiterio São Paulo o Presb. Dalto
F. dos Santos, substitui o Presb. Josue Pacheco de Lima; SINODO OSASCO Presbiterio Carapicuiba - Rev. Rubens Franco Lacerda substitui Rev. Braz
Aparecido de Souza; OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy de Souza Barbosa
(Secretário Executivo), e Presb. Alcy Thomé da Silva (Tesoureiro), Rev. Mário
Ademar Fava (membro da Comissão Especial de Reforma da Consitutição),
ABERTURA: havendo quórum o presidente declarou aberta a sessão.
DEVOCIONAL: cântico do hino “Vem, visita a Tua Igreja” e oração pelo Rev.
Mathias. A seguir foram continuadas as discussões em plenário sobre a
Reforma da Constituição, e aprovados os artigos como consta. NOMEAÇÃO
DE COMISSÕES: PEF, Presb. Joao Américo, Presb. Valter Signorini, Presb.
René, Rev. Eber Cocarelli, Rev. Valdir Mariano e Presb. Luiz. VENDA DE
IMOVEIS: Presb. Moacir Benvindo, Presb. Paulo Nogueira, Presb. Altair, Presb.
Samuel e Rev. Silas Silvanio. CTM: Rev. Naamã, Presb. Alcy, Rev. Francisco
Morais, Rev

Claudio Oliver, Rev. Gesse, Presb. Neilton e Presb. Osmar.

SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: às 10:10 horas com oração pelo Rev.
Rubens Cintra Damião. REABERTURA: às 13:45 horas com chamada à ordem
pelo presidente. O presidente passou a palavra ao Rev. Abival Pires da
Silveira, que fez o anúncio de lançamento de livro de sua autoria intitulado
“Deus Salve a Pátria”, tendo oferecido gratuitamente a cada delegado presente
um exemplar. O Rev. Messias fez um agradecimento ao Rev. Abival
representando
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representantes do Presbitério Mato Grosso, Presb. Wilson Freire, havia falecido
na sexta-feira, tendo orado em seguida pela família e demais entes queridos.
RESOLUÇÕES: na continuação dos trabalhos foram aprovados os seguintes
artigos: Seção II - Do Licenciado. Art. 42 - Os Presbitérios licenciam seus
candidatos em prova para o ministério a fim de que sejam ordenados, depois

de suficientemente evidenciados sua vocação, dons e comprovada a sua
graduação em curso teológico da Igreja. § 1º - Os candidatos oriundos de
seminários de outras denominações deverão, junto a uma instituição teológica
da Igreja, submeter-se à reciclagem de curso, conforme for o caso, de acordo
com regulamentação do Supremo Concílio. § 2º - A Comissão Executiva da
Assembléia Geral poderá dispensar a reciclagem mediante parecer do órgão
supervisor da educação teológica da Igreja. § 3º - Em casos excepcionais em
que o candidato não cumpre as exigências deste artigo, mas tem chamada
ministerial reconhecida, saber teológico e maturidade espiritual, a Comissão
Executiva da Assembléia Geral da Igreja poderá, mediante parecer favorável
de seu órgão de supervisão da educação teológica, autorizar os Presbitérios a
procederem à licenciatura. Art. 43 - O candidato submeter-se-á às seguintes
provas: a) apresentação de monografia sobre um ponto comum de doutrina
cristã e exegese sobre texto bíblico, com parecer de uma das instituições
teológicas da Igreja; b) exame de experiência religiosa e dos motivos porque
aspira ao ministério; c) exame de suas opiniões teológicas; d) sermão pregado
perante o Presbitério. Art. 44- A licenciatura não durará menos de um ano, nem
mais de três, e não poderá ser dispensada em caso algum. Art. 45 - Sempre
que o Presbitério julgar conveniente poderá cassar a licenciatura, ouvido o
candidato. Seção III - Do Candidato ao Ministério. Art. 46 - O candidato ao
ministério sagrado, após ter sido examinado pelo Conselho de sua igreja será
recomendado ao Presbitério que depois de admití-lo formalmente, obedecidas
as disposições dos arts. 32 e 42 alínea b”, o encaminhará à uma instituição
teológica da Igreja. Parágrafo único - Nenhum candidato poderá ser admitido
se não apresentar certificado de conclusão de curso de ensino médio. Art. 47 Durante o curso teológico o candidato ficará sob os cuidados do respectivo
seminário,
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aproveitamento, conduta e vocação. Art. 48- É dever do Presbitério
acompanhar cuidadosamente a preparação do candidato e nomear-lhe tutor
eclesiástico. Art. 49 - O candidato poderá transferir-se de um para outro
Presbitério, obedecido o disposto no art. 38. Art. 50 - Sempre que o Presbitério
julgar conveniente, poderá cassar a candidatura, ouvido o candidato. Seção IV
- Do Ministério Pastoral. Art. 51 - Pastor é o ministro colocado à frente de uma

igreja para o exercício das atribuições definidas no art. 54. Parágrafo único: - O
pastor poderá ser eleito ou comissionado. Art. 52 - São atribuições do pastor:
a) orar com o revanho e por ele; b) apascentá-lo pela Palavra de Deus; c)
orientá-lo sobre os cânticos sagrados; d) ministrar os sacramentos; e) impetrar
a benção apostólica; f) cuidar da educação religiosa do rebanho; g) visitar os
fiéis, dedicando especial atenção aos necessitados, enfermos, aflitos e
desviados; h) orientar e dirigir as atividades eclesiásticas, e, juntamente com os
presbíteros, exercer a autoridade coletiva de governo. Art. 53 - Pastor eleito é o
ministro escolhido e sustentado por uma igreja para o seu serviço. § 1º - A
eleição de um pastor far-se-á pela assembléia, por escrutínio secreto na forma
do art. 11, alínea “a”. § 2º - O resultado da eleição será comunicado ao
Presbitério, enviando-se-lhe cópia da ata da assembléia. § 3º - A minoria
poderá representar-se perante o Presbitério, desde que tenha sérias restrições
ao eleito. Art. 54 - Homologada a eleição, o Presbitério procederá à investidura
do eleito, diretamente ou por uma comissão. Art. 55 - O mandato do pastor
eleito terá a duração de três anos, podendo ser renovado. Art. 56 - O
Presbitério poderá decretar a dissolução formal das relações pastorais a pedido
do pastor ou da assembléia. Parágrafo único - No caso de renúncia a
assembléia apenas tomará conhecimento do fato, cabendo ao Conselho fazer
a comunicação ao Presbitério. Art. 57 - Pastor comissionado é o ministro
colocado anualmente pelo Presbitério sobre uma ou mais igrejas, a pedido do
Conselho ou com o seu consentimento. Parágrafo único - O pastor
comissionado será empossado pelo Conselho perante a Igreja. Art. 58 - Pastor
assistente é o ministro comissionado pelo Presbitério para colaborar
oficialmente com o pastor da igreja, a pedido deste, com aprovação do
Conselho. § 1º - O pastor assistente terá assento no Conselho, sem direito a
voto. § 2º - A posse do pastor assistente será realizada na forma estabelecida
pelo art. 57, parágrafo único. Art. 59 - Nenhum ministro procedente de outra
comunhão eclesiástica poderá assumir o pastorado de uma igreja sem que
antes seja arrolado em seu respectivo Presbitério, na forma estabelecida pelos
arts. 31, 34 e 37. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: às 17:00 horas para o
culto vespertino. REABERTURA: às 21:00 horas, com oração pelo Rev. Paulo
de Melo Cintra Damião. REGISTRO DE VOTOS CONTRÁRIOS: Quanto à

aprovação do “caput” do Art. 42, do Rev. Éber Cocareli. Quanto à aprovação do
§1º do Art. 58, do Rev. Paulo de Melo Cintra Damião e Rev. Douglas Nenrod.
ENCERRAMENTO: às 23:00 horas, com leitura e aprovação da presente ata e
oração pelo Rev. Messias. Eu, Presb. Reuel de Matos Oliveira, redigi e assino
a presente ata.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
3ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 20/04/98, às 08:00 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, à Rua Nestor Pestana 152, São
Paulo, Capital. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário:
Presb. Reuel de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela
de Souza, Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião,
Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, e Presb.
Apolônio Elias Dória. Ausente o Presb. Lindemberg da Silva Pereira.
PRIMEIRA VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: Presentes os mesmos da
verificação anterior, mais: SINODO ORIENTAL: Presbitério Freguesia: Rev.
José Aparecido dos Santos; SINODO SUL DE SÃO PAULO - Presbitério de
Sorocaba; Rev. Lysias 0liveira dos Santos; Presbitério de Votorantim, Rev.
Jairo Honorio Correia; SINODO MERIDIONAL - Presbitério de Arapongas,
Presbítero Thomaz Aquino; SINODO BORDA DO CAMPO - Presbitério
Ipiranga - Rev. Valdinei Aparecido Ferreira; Presbitério Litoral Paulista, Rev.
Wilson Devide; SINODO VALE DO RIO PARANA - Presbitério Maringá, Rev.
Roberto Mauro de Souza Castro; Presbitério 0este do Paraná, Rev. Vivaldino
Neves Queiroz e Presbítero Hanani Lara; SINODO SÃO PAULO; Presbitério
Paulistano,

Presbítero Marcio Sabiano da Silva; e Ausentes: SINODO

ORIENTAL; Presbitério Bandeirantes, Presbítero Manoel Oliveira Chaves;
Presbitério Freguesia, Presbítero Moacir Benvindo de Carvalho; Presbitério
Santana, Rev. Fernando Bortolleto Filho; SINODO BORDA DO CAMPO,
Presbitério Ipiranga Rev. Eber Cocarelli; Presbitério Litoral Paulista, Rev.
Wilson Devidé; SINODO SÃO PAULO; Presbitério Paulistano, Rev. Venício
Nogueira e Substituições Presbítero Mateus Mitra Júnior substituindo o
Presbítero Manoel Prado. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy de Souza
Barbosa (Secretário Executivo), Presb. Alcy Thomé da Silva (Tesoureiro), Rev.
Edilson Botelho Nogueira (Secretaria de Música e Liturgia), Rev. Mário Ademar
Fava (Comissão Especial de Reforma Da Constituição) e Rev. Rubens Cintra

Damião (Comissão Especial de Reforma Da Constituição). ABERTURA:
havendo quorum o presidente declarou aberta a sessão. DEVOCIONAL:
Dirigida pelo Rev. Edilson, com pregação da Palavra de Deus pelo Rev. Luiz
Henrique Solano Rossi. RESOLUÇÕES: o presidente

fez ainda a leitura

bíblica em Filipenses 2 e orou em seguida. Continuando os trabalhos sobre a
reforma da Constituição foram aprovados os seguintes artigos: Art. 60 - Os
demais ministérios da Igreja serão regulamentados pela Assembléia Geral.
NOTA: Resolve-se manter sobre a mesa a discussão e aprovação do projeto
de lei ordinária encaminhado pela Comissão Especial de Reforma da
Constituição, alusivo à retirada das seções V e VI da atual Constituição, por ela
proposto e aprovado pelo plenário. Seção V - Do Jubilado. Art. 61 - Ministro
Jubilado é o que passa para a inatividade, sem ônus obrigatório para a Igreja,
em razão de idade, de tempo de serviço ou de invalidez. § 1º - A jubilação dáse: a) compulsoriamente, aos setenta anos de idade; b) facultativamente, aos
sessenta e cinco anos de idade ou após trinta anos de ministério; c) por
invalidez permanente. § 2º - O ministro jubilado continua membro do
Presbitério, podendo exercer as funções do seu ofício. § 3º - O ministro jubilado
poderá continuar em atividade se o Presbitério julgar conveniente. NOTA:
resolve-se solicitar à Comissão Especial de Reforma da Constituição que na
revisão redacional seja considerada a utilização de uma linguagem inclusiva.
CAPÍTULO III - Do Presbítero. Art. 62 - O presbítero é o representante imediato
dos fiéis eleito pela assembléia, dentre seus membros, podendo a escolha
recair sobre homens ou mulheres e juntamente com os pastores assumem a
superintendência dos interesses espirituais da igreja a que pertencem; exercem
o seu governo e disciplina, zelando pelo interesse de toda a comunidade
eclesiástica. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: às 12:30 horas para o almoço.
Às 14:10 horas o presidente chamou à ordem o concílio para a continuação
dos trabalhos. RESOLUÇÕES: foram aprovados os seguintes artigos: Art. 63 Compete ao presbítero: a) diligenciar por levar ao conhecimento do Conselho
os males que não puder corrigir; b) auxiliar o pastor no trabalho de visitas; c)
instruir os neo-conversos, consolar os aflitos e velar pelos fiéis; d) orar com os
crentes e por eles; e) informar o pastor dos casos de doenças e aflições, bem
como de outros que possam carecer de sua especial atenção; f) distribuir os

elementos da Santa Ceia; g) impetrar a benção apostólica; h) participar da
ordenação de oficiais; i) representar o Conselho no Presbitério; j) representar o
Presbitério no Sínodo e no Supremo Concílio. Art. 64 - O presbítero será eleito
em escrutínio secreto, para um mandato de três anos, podendo ser
reconduzido. § 1º - Não sendo renovado o mandato, fica o presbítero em
disponibilidade ativa, podendo no gozo dos privilégios do seu ofício: a) tomar
parte na ordenação de oficiais; b) ser escolhido para tomar assento no
Presbitério; c)desempenhar comissões presbiteriais, sinodais e do Supremo
Concílio. § 2º - O presbítero conserva os privilégios do parágrafo anterior, ainda
que transferido para outra igreja local. Art. 65 - Nos Concílios os presbíteros
têm autoridade igual à dos ministros. Art. 66 - O presbítero deve ser
irrepreensível em sua conduta, são na fé, prudente e discreto, servindo de
exemplo aos fiéis pela santidade de sua vida. Art. 67 - O presbítero será
ordenado por deliberação do Conselho após manifestar sua intenção de aceitar
o cargo e, no caso de recondução, será investido independentemente de
ordenação. Art. 68 - As funções de presbítero se dissolvem por deliberação do
Conselho nos seguintes casos: a) despojamento por exoneração administrativa
ou disciplinar; b) exoneração a pedido do interessado; c) exoneração pedida
pela assembléia; d) renúncia expressa do ofício e) mudança que impossibilite o
exercício das funções ou ausência injustificada por mais de seis meses; f)
término do mandato. Capítulo IV - Do Diácono. Art. 69 - Os diáconos são
oficiais eleitos pela assembléia, escolhidos entre homens e mulheres de
reconhecida piedade, prudência, estima e bom conceito perante a igreja,
consistindo o seu ministério especialmente: na manutenção da ordem e
reverência no templo e em suas dependências; na visitação a enfermos e
abandonados; na assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados; no
estabelecimento de programas sociais. Parágrafo único - O diácono será eleito,
em escrutínio secreto, para um mandato de três anos, podendo ser
reconduzido. Art. 70 - Os diáconos constituem, para o desempenho de suas
atribuições, a Mesa Diaconal. Art. 71 - Os recursos para a beneficência são
dotados pelo Conselho da igreja ou angariados com sua autorização pela Mesa
Diaconal que os administrará. Art. 72 - A Mesa Diaconal escolherá anualmente
seu presidente, secretário e tesoureiro, e manterá livros de ata e contas, que

serão submetidos à apreciação do Conselho da igreja no fim de cada exercício
eclesiástico. Art. 73 - A eleição, ordenação, investidura e dissolução das
funções do diácono efetuam-se , mutatis mutandis, na forma estabelecida nos
arts. 64, 67 e 68. TÍTULO IV - Dos Concílios. CAPÍTULO I - Disposições
Preliminares. Art. 74 - A autoridade de jurisdição da Igreja é exercida pelos
ministros e presbíteros, reunidos em concílios. Art. 75 - Os concílios guardam
gradação ente sí e os inferiores estão sujeitos aos superiores, embora exerçam
jurisdição ordinária e exclusiva nos assuntos de sua competência, definidos
nesta Constituição. Art. 76 - Os concílios são, em gradação hierárquica
ascendente: a) o Conselho, que exerce jurisdição sobre a igreja local; b) o
Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos que o integram; c) o
Sínodo, que tem jurisdição sobre os Presbitérios que o integram; d) a
Assembléia Geral, que a exerce sobre todos os concílios. Art. 77 - Compete
aos concílios: I - formular símbolos de fé e estabelecer regras de governo, sob
o ensino e inspiração das Escrituras; II - exigir obediência à Palavra de Deus;
III - dar testemunho contra erro doutrinário e prática imoral e de toda sorte de
injustiça; IV - elucidar casos novos e controvertidos; V - admitir pessoas ao
gozo de privilégios eclesiásticos ou deles privá-las; VI - elaborar seu regimento
interno; VII - eleger sua Diretoria e Comissão Executiva; VIII - examinar as atas
dos que lhes são imediatamente inferiores, compelindo-os à sua apresentação
para tal fim; IX - rever em grau de recurso as deliberações dos que lhes são
imediatamente inferiores. § 1º - No exame das atas os concílios verificarão: a)
se todos os atos praticados foram constitucionais e regulares; b) se foram
eqüitativos e corretos; c) se foram corretamente registrados; d) se as ordens
legais dos concílios superiores têm sido obedecidas pela igreja. § 2º - O
concílio registra em suas próprias atas a aprovação e observações feitas,
consignando-as resumidamente no livro examinado. § 3º - Se constatar
irregularidades que exijam a sua intervenção, ordenará, de ofício, que o
concílio inferior as reveja ou corrija, mesmo em se tratando de casos
disciplinares. Art. 78 - As decisões administrativas dos concílios são passíveis
de recurso ao concílio imediatamente superior, manifestado por escrito, no
prazo de quinze dias, e subirá dentro de outros quinze dias, com as
informações do recorrido. Parágrafo único - Só podem recorrer os membros do

concílio. Art. 79 - Quando se defrontarem com casos novos, complexos e
relevantes, sem precedentes, ou cuja votação divida os seus membros, os
concílios podem referí-los ao concílio imediatamente superior, solicitando, por
escrito, que os decida em definitivo, ou que baixe orientação a respeito da
deliberação a tomar. Parágrafo único - Não cabe o recurso de referência nos
casos disciplinares, para os quais cada concílio se constitui em juízo ordinário,
segundo a sua competência própria. Art. 80 - Os membros dos concílios podem
reclamar contra as decisões tomadas, ou protestar contra as que considerem
errôneas ou nocivas, requerendo que o seu dissentimento ou protesto fique
consignado em ata, desde que concebido em termos respeitosos. Art. 81 - Os
membros da Igreja, em plena comunhão, podem representar formalmente ao
concílio superior, contra decisão administrativa tomada pelo inferior, que
considere errônea, no prazo de trinta dias após sua publicação. Art. 82 - Nos
casos dos artigos anteriores, nenhum documento subirá a um concílio, senão
por intermédio do inferior competente, salvo quando este se recusar a
encaminhá-lo, ou não o fizer, em quinze dias. Art. 83 - Os concílios podem
receber, como membros visitantes, ministros ou representantes de outras
comunhões eclesiásticas reconhecidas, e como membros correspondentes,
membros de concílios congêneres da Igreja. Art. 84 - Os Concílios, com
exceção do Conselho, nos intervalos de suas reuniões, são representados por
suas Comissões Executivas e a elas compete velar pela fiel observância e
execução das deliberações conciliares e decidir sobre casos urgentes, ad
referendum da reunião que se seguir. § 1º - As Comissões Executivas dos
Presbitérios e dos Sínodos se constituem dos membros de sua Diretoria. § 2º A Comissão Executiva da Assembléia Geral é formada por sua Diretoria e
pelos representantes de cada Sínodo junto à Assembléia Geral. § 3º - As
Comissões Executivas poderão nomear comissões de assessoria. § 4º Competirá à Comissão Executiva da Assembléia Geral a escolha do Secretário
Executivo e do Tesoureiro, dentre os membros da denominação. CAPÍTULO II
- Do Conselho. Art. 85 - O Conselho de uma igreja local compõe-se do pastor e
dos presbíteros. Art. 86 - O quorum do Conselho é formado pelo pastor e um
terço dos presbíteros. Art. 87 - É admissível o funcionamento do Conselho sem
o número legal de presbíteros, quando os demais estiverem impedidos: a) em

gozo de licença, concedida pelo Conselho; b) por motivo de ausência, se
depois de convocados negarem-se a comparecer; d) por estarem respondendo
a processo. Parágrafo único - A decisão será, porém, ad referendum do
quorum estabelecido, quando se

tratar de casos disciplinares ou de

administração civil e financeira. Art. 88 - É admissível o funcionamento do
Conselho sem pastor, em sua falta ou ausência prolongada: I - Com o
comparecimento da maioria dos presbíteros, sem, todavia, poder tratar de
admissão, transferência e demissão de membros, nem de casos disciplinares.
II - Com o comparecimento de um só presbítero, para o fim exclusivo de dar
posse ao pastor comissionado ou de resolver sobre escolha de representante
ao Presbitério. Art. 89 - O pastor poderá exercer as funções plenas de
Conselho, em caso de falecimento, mudança de domicílio, renúncia coletiva,
recusa de comparecimento dos presbíteros ou por estarem eles respondendo a
processo, ou com mandato vencido. Parágrafo único - No caso de não ser
possível o estabelecimento de novos presbíteros, o pastor levará o fato ao
conhecimento do Presbitério. Art. 90 - O presidente do Conselho é o pastor da
igreja, e tem votos de quantidade e qualidade, sendo este último obrigatório.
Parágrafo único - No impedimento do pastor, assumirá a presidência o vicepresidente; e em casos especiais convidar-se-á outro ministro do Presbitério.
Art. 91 - É substituto legal do pastor, para os efeitos civis, o vice-presidente do
Conselho, eleito anualmente dentre os presbíteros. Art. 92 - Na impossibilidade
de reunir-se o Conselho para exame de candidatos à profissão de fé, o pastor o
fará, fazendo-lhe a devida comunicação na reunião seguinte. Art. 93 - O
Conselho tem como suas principais atribuições: a) admitir, transferir e demitir
membros; b) velar pela fé e conduta dos que se acham sob sua jurisdição, para
que nenhum membro despreze as ordenanças da Igreja e para que os pais não
se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo; c) promover a eleição de
presbíteros e diáconos, ordená-los e dar-lhes investidura, discipliná-los e velar
para que cumpram seus deveres, bem como dar posse aos pastores
designados pelo Presbitério; d) funcionar como diretoria administrativa da
Igreja, representando-a perante o poder civil, mediante seu presidente,
superintendendo toda a sua administração financeira, examinando as atas e
contas da Mesa Diaconal, e nomeando funcionários da igreja; e) supervisionar

e orientar a obra de educação cristã em geral, bem como o trabalho das
organizações departamentais da igreja; f) superintender todas as atividades
espirituais, de evangelização e de obra social; g) cumprir e fazer cumprir as
ordenações dos concílios superiores e propor-lhes medidas convenientes; h)
dar à assembléia relatório do movimento financeiro e informações do
movimento geral eclesiástico do ano findo; i) eleger representantes ao
Presbitério. Art. 94 - O Conselho reunir-se-á: a) quando convocado pelo
presidente, por deliberação própria, ou a requerimento de um terço de
presbíteros; b) à convocação de um terço de presbíteros, quando não houver
pastor; c) a requerimento de membros, nos termos do art. 12 in fine; d) por
ordem do Presbitério. Art. 95 - As atas do Conselho e seu arquivo estarão a
cargo de um secretário, escolhido dentre os presbíteros, para servir pelo tempo
que o Conselho determinar. § 1º - As atas serão um registro claro das
resoluções do Conselho, bem como dos atos pastorais, devendo ser
elaboradas segundo regras estabelecidas pelo Supremo Concílio. § 2º - Em
casos excepcionais o presidente acumulará as funções de secretário. Art. 96 O arquivo do Conselho conterá um rol minucioso de todo o movimento de
admissão, disciplina, transferência e demissão de membros. Art. 97 - A
tesouraria da Igreja estará a cargo de um tesoureiro nomeado pelo Conselho.
CAPÍTULO III - Do Presbitério. Art. 98 - O Presbitério compõe-se de todos os
seus ministros e de um presbítero de cada igreja de sua jurisdição. Parágrafo
único - Para a organização de um presbitério será exigido um número mínimo
de quatro igrejas e quatro ministros. Art. 99 - O quorum do Presbitério é
formado por três ministros e três presbíteros. Art. 100 - A Diretoria do
Presbitério compõe-se de presidente, vice-presidente e dois secretários, eleitos
dentre seus membros na abertura do concílio, secretário executivo e tesoureiro.
Art. 101 - O presidente tem autoridade para manutenção da ordem nas
sessões, para convocar e adiar as reuniões do concílio. Parágrafo único - O
Presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões e
só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 102 - O Presbitério tem como
suas principais atribuições: a) admitir, transferir, licenciar e ordenar candidatos
ao ministério; admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar e demitir ministros;
estabelecer e dissolver relações pastorais; destinar ministros para diferentes

funções; fazer com que seus obreiros se dediquem diligentemente aos seus
deveres; b) organizar, unir, transferir e desmembrar igrejas e congregações
presbiteriais, a pedido dos interessados, e bem assim dissolvê-las; c) assumir o
pastorado das igrejas vagas e superintender, em geral, por órgãos apropriados,
as igrejas de sua jurisdição; d) superintender as atividades leigas de sua
jurisdição; e) examinar as atas dos conselhos e comissões permanentes; f)
atender a representações, consultas, referências e apelações; g) auxiliar o
sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; h) estabelecer e sustentar
trabalho de evangelização dentro de seu território, em regiões não
pertencentes a outros Presbitérios e no exterior; i) condenar opiniões e práticas
inconvenientes; j) cumprir e fazer cumprir as decisões próprias e as dos
concílios superiores, bem como as prescrições constitucionais da igreja; k)
disciplinar os Conselhos; l) tomar medidas orçamentárias; m) concertar meios
para o progresso do trabalho geral; n) propor aos concílios superiores as
medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; o)eleger representantes para
o Sínodo e Supremo Concílio. Art. 103 - O Presbitério reúne-se ordinariamente
ao menos uma vez por ano. Art. 104 - O Presbitério pode reunir-se
extraordinariamente: a) quando o próprio concílio o determinar; b)quando
alguma emergência o exigir, convocado pelo presidente ou quem suas vezes
fizer, por deliberação própria, ou a requerimento de três ministros e três
presbíteros. § 1º - Nas reuniões extraordinárias o Presbitério é dirigido pela
diretoria da reunião ordinária anterior e composto pelos seus ministros e pelos
mesmos presbíteros, salvo se os conselhos quiserem substituí-los. § 2º - As
reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem
convocadas. Art. 105 - O Presbitério regulará o meio pelo qual serão as
convocações e o tempo que deve mediar entre elas e as reuniões. Art. 106 - As
atas do Presbitério serão elaboradas segundo as regras baixadas pelo
Supremo Concílio. Estas e seu arquivo estarão a cargo de um secretário
executivo, escolhido para servir pelo tempo que o concílio determinar.

§ 1º -

Quando o secretário executivo for presbítero e não representar a sua igreja,
tomará assento no concílio, sem direito a voto. § 2º - O secretário executivo
deve transcrever as atas das reuniões em livro próprio, enviando o resumo
delas para publicação no órgão oficial da Igreja. § 3º - O arquivo conservará um

registro das igrejas do Presbitério, bem como do movimento de admissão,
disciplina, transferência e demissão de ministros, licenciados e candidatos,
organização, união, transferência, desmembramento e dissolução de igrejas, e
estatística completa das atividades eclesiásticas de sua jurisdição. Art. 107 - O
Presbitério elegerá seu tesoureiro um ministro ou presbítero, e este tomará
assento no concílio, sem direito a voto, quando não for representante da igreja.
Art. 108 - As despesas feitas pelos ministros e presbíteros para comparecer às
reuniões do presbitério devem ser pagas por suas igrejas. Art. 109 - O
Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do Sínodo, por medida
administrativa ou sentença disciplinar. Art. 110 - Os Presbitérios poderão
adquirir personalidade jurídica. CAPÍTULO IV - Do Sínodo. Art. 111 - O Sínodo
é a assembléia de ministros e presbíteros representantes de cada Presbitério
sob sua jurisdição. Parágrafo único - A representação de cada Presbitério será
constituída de quatro ministros e quatro presbíteros eleitos dentre seus
membros. § 2º - Para a organização de um presbitério será exigido um número
mínimo de quatro igrejas e quatro ministros. Art. 112 - O quorum do Sínodo é
formado por três ministros e três presbíteros, desde que estejam representados
dois terços dos Presbitérios. Art. 113 - Cada representante exibirá uma
credencial assinada pelo presidente ou secretário do Presbitério. Art. 114 - A
Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e dois
secretários, eleitos dentre seus membros logo após a abertura do concílio, do
secretário executivo e tesoureiro. SUSPENSÃO DOS TRABALHOS: às 18:30
horas para o jantar. Às 20:05 horas com chamada à ordem pelo presidente.
RESOLUÇÕES: A reunião prosseguiu com a aprovação dos artigos da
Constituição como segue: Art. 115 - O presidente tem autoridade para a
manutenção da ordem nas sessões, para convocar e adias as reuniões do
concílio, conforme as regras por ele estabelecidas. Parágrafo único - O
presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões, e
só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 116 - O Sínodo tem como
suas principais atribuições: a) organizar, disciplinar, transferir, fundir e dissolver
Presbitérios; b) aprovar os relatórios e examinar as atas dos Presbitérios,
verificando se foi observada a Constituição; c) atender a consultas,
representações, referências e apelações encaminhadas pelos Presbitérios; d)

fazer cumprir as suas próprias decisões e as do Supremo Concílio, bem como
velar por que seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; e) concertar
planos para o interesse geral do trabalho em sua jurisdição, instituir e
superintender agências necessárias ao trabalho geral; f) nomear ministros, com
a audiência de seus Presbitérios, bem como presbíteros para o desempenho
de diferentes funções; g) nomear comissões especiais para execução de seus
planos; h) superintender as atividades leigas na sua jurisdição; i) propor ao
Supremo Concílio medidas que julgue vantajosas para toda a Igreja; j) eleger
representante junto à Assembléia Geral. Art. 117 - O Sínodo reúne-se
ordinariamente pelo menos de dois em dois anos. Art. 118 - O Sínodo reúne-se
extraordinariamente: a) quando o próprio concílio o determinar; b) quando
qualquer emergência o exigir, sendo convocado por iniciativa do presidente ou
a requerimento de seus membros, em número exigido para quorum. § 1º - Nas
reuniões extraordinárias o Sínodo será composto dos mesmos representantes
da reunião anterior, a não ser que os Presbitérios queiram substituí-los, e será
dirigido pela mesma Diretoria. § 2º - As reuniões extraordinárias tratarão
somente da matéria para que tiverem sido convocadas. Art. 119 - O Sínodo
regulará o meio pelo qual serão feitas as convocações e o tempo que deve
mediar entre elas e as reuniões. Art. 120 - As atas do Sínodo serão elaboradas
segundo regras baixadas pelo Supremo Concílio. Estas e seu arquivo estarão a
cargo de um secretário executivo, escolhido para servir pelo tempo que o
concílio determinar. § 1º - Se o secretário executivo não representar seu
presbitério terá assento no Sínodo, sem direito a voto. § 2º - O secretário
executivo deve transcrever as atas das reuniões em livro próprio, enviando o
resumo delas para publicação no órgão oficial da Igreja. § 3º - O arquivo
conterá um registro de todos os Presbitérios sob sua jurisdição, os relatórios de
suas várias comissões e sua estatística geral. Art. 121 - O Sínodo elegerá seu
tesoureiro um ministro ou presbítero, e este tomará assento no concílio, sem
direito a voto, quando não for representante de seu presbitério. Art. 122 - As
despesas feitas pelos membros do Sínodo para comparecerem às suas
reuniões devem ser pagas pelo Presbitério que representam. CAPÍTULO V Da Assembléia Geral. Art. 123 - A Assembléia Geral é o concílio superior e o
órgão de unidade da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, sendo

constituída por representantes eleitos pelos Presbitérios e Sínodos dentre seus
membros. Parágrafo único - A representação de cada Presbitério será
constituída de dois ministros e dois presbíteros, e um representante de cada
Sínodo. Art. 124 - O quorum da Assembléia Geral é formado por doze ministros
e doze presbíteros, representando pelo menos dois terços dos sínodos. Art.
125 - Cada representante exibirá uma credencial assinada pelo presidente ou
pelo secretário do seu concílio. Art. 126 - A Diretoria da Assembléia Geral
compõe-se de : presidente, três vice-presidentes e três secretários eleitos
dentre seus membros após a abertura do Concílio. § 1 º - O mandato da
Diretoria é de quatro anos. § 2 º - Os membros eleitos para compor a Diretoria,
independentemente de serem ou não representantes de seus concílios, terão
assento no concílio com direito a voz e sem direito a voto. Art. 127 - O
presidente tem autoridade para manutenção da ordem nas sessões, para
convocar e adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por ele
estabelecidas. Parágrafo único - O presidente, enquanto na presidência, não
pode tomar parte nas discussões e só tem voto de qualidade, que é obrigatório.
Art. 128 - A Assembléia Geral tem como suas principais atribuições: a) decidir,
com fundamento nas Escrituras Sagradas, sobre questões de doutrina e
prática, bem como estabelecer regras de governo, disciplina e liturgia; b)
organizar, disciplinar, fundir ou dissolver Sínodos; c) examinar as atas dos
Sínodos; d) atender a consultas, representações, referências e apelações
encaminhadas pelos Sínodos; e) fazer cumprir as suas próprias decisões e
velar porque seja prestigiada a autoridade dos concílios inferiores; f) concertar
planos para o interesse geral do trabalho, instituir e superintender agências
necessárias ao trabalho geral, nomear ministros, com a audiência de seus
concílios, bem como presbíteros, para o desempenho de diferentes funções; g)
estabelecer e sustentar trabalhos de evangelização no exterior; h) promover os
meios de sustento das instituições gerais, mediante arrecadação percentual
das rendas das igrejas locais; i) resolver sobre cooperação com outras
comunhões eclesiásticas; j) definir as relações entre a Igreja e o Estado; l)
superintender e gerir, por meio da Comissão Executiva, todas as atividades da
igreja, como associação civil; m) organizar e superintender o ensino teológico;
n) superintender toda a atividade leiga da Igreja; o) adquirir, alienar ou onerar

bens da Igreja; p) examinar as atas e homologar as deliberações da Comissão
Executiva; q) examinar o livro das atas transcritas pelo secretário executivo.
Art. 129 - A Assembléia Geral reúne-se ordinariamente de dois em dois anos.
Art. 130 - A Assembléia Geral reúne-se extraordinariamente: a) quando o
próprio concílio o determinar; b) quando qualquer emergência o exigir, sendo
então convocado mediante decisão da Diretoria, ou a requerimento de
ministros e presbíteros em números exigidos para o quorum. § 1º - Nas
reuniões extraordinárias a Assembléia Geral será composta dos mesmos
representantes da reunião ordinária anterior, a não ser que os Presbitérios
queiram substituí-los, e será dirigido pela mesma Diretoria. § 2º - As reuniões
extraordinárias tratarão somente da matéria para que forem convocadas. Art.
131 - A Assembléia Geral regulará o meio pelo qual deverão ser feitas as
convocações e o tempo que deve mediar entre elas e as reuniões. Art. 132 - As
atas da Assembléia Geral

serão elaboradas segundo regras por ele

estabelecidas; estas e seu arquivo estarão a cargo da Diretoria. Art. 133 - As
despesas feitas pelos ministros e presbíteros para comparecerem às reuniões
da Assembléia Geral devem ser pagas pelos seus Presbitérios. Parágrafo
único - As despesas feitas pelos representantes sinodais para comparecerem
às reuniões da Comissão Executiva da Assembléia Geral devem ser pagas por
seus respectivos Sínodos e no caso dos membros da Diretoria da Igreja, por
sua tesouraria. DISPOSIÇÕES FINAIS. Art. 134 - O Código Disciplinar e as
Ordenações Litúrgicas, promulgados pelo Supremo Concílio, terão força de lei
para toda a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Art. 135 - A presente
Constituição não poderá ser emendada ou reformada, antes de duas
legislaturas à partir de sua homologação, senão por iniciativa da Assembléia
Geral, mediante proposta: a) aprovada pela Assembléia Geral e por esta
baixada aos Presbitérios; b) aprovada subseqüentemente por dois terços dos
Presbitérios; c) homologada, finalmente, pela Assembléia Geral. Parágrafo
único - Somente poderá ser reformada após duas legislaturas a partir de sua
homologação. Art. 136 - Os símbolos de fé só poderão ser modificados
mediante proposta: a) aprovada por quatro quintos dos membros presentes à
Assembléia Geral; b) aprovada subseqüentemente por quatro quintos dos
Presbitérios; c) homologada finalmente, pela Assembléia Geral, com o voto de

quatro quintos dos membros presentes à reunião. REGISTRO DE VOTOS
CONTRÁRIOS: quanto à aprovação do Art. 60: dos presbíteros Dionísio Dias
Silva, Hanani Lara, Jair dos Santos Arruda, Djalma da Costa Barros, Altair C.
Ribeiro e dos reverendos Raimundo Nonato Damaceno, José Wilson A.
Andrade, Jonathan Rocha Vieira, Nicodemo L. Boldori, Francisco Morais,
Adilson Antônio Ribeiro, João Batista de Moraes, Enock Coelho de Assis, Luiz
Carlos Silva Oliveira, Kleber Nobre de Queiroz. Quanto à aprovação sobre a
utilização de linguagem inclusiva: do Presb. João Américo. REGISTRO DE
VOTOS DE PESAR: pelo falecimento, nesta data, do Sr. Daíse Barbosa, pai do
Rev. Carlos Barbosa, relator da Comissão Especial de Reforma da
Constituição. ENCERRAMENTO: às 23:55 horas com leitura e aprovação da
ata e oração pelo Rev. Aury. Eu, Presb. Reuel de Matos Oliveira, redigi e
assino a presente ata.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
4ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 21/04/98, às 08:00 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de São Paulo, à Rua Nestor Pestana 152, São
Paulo, Capital. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário:
Presb. Reuel de Matos Oliveira.

PRESENÇAS:

Diretoria - Rev. Mathias

Quintela de Souza, Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra
Damião, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, e
Presb. Apolônio Elias Dória. Presentes os mesmos da verificação anterior,
mais: SINODO ORIENTAL: Presbitério Freguesia: Rev. José Aparecido dos
Santos; SINODO SUL DE SÃO PAULO - Presbitério de Sorocaba; Rev. Lysias
0liveira dos Santos; Presbitério de Votorantim, Rev. Jairo Honorio Correia;
SINODO MERIDIONAL - Presbitério de Arapongas, Presbítero Thomaz Aquino;
SINODO BORDA DO CAMPO - Presbitério Ipiranga - Rev. Valdinei Aparecido
Ferreira; Presbitério Litoral Paulista, Rev. Wilson Devide; SINODO VALE DO
RIO PARANA - Presbitério Maringá, Rev. Roberto Mauro de Souza Castro;
Presbitério 0este do Paraná, Rev. Vivaldino Neves Queiroz e Presbítero Hanani
Lara; SINODO SÃO PAULO; Presbitério Paulistano,

Presbítero Marcio

Sabiano da Silva; e Ausentes: SINODO ORIENTAL; Presbitério Bandeirantes,
Presbítero Manoel Oliveira Chaves; Presbitério Freguesia, Presbítero Moacir
Benvindo de Carvalho; Presbitério Santana, Rev. Fernando Bortolleto Filho;
SINODO BORDA DO CAMPO, Presbitério Ipiranga Rev. Eber Cocarelli;
Presbitério Litoral Paulista, Rev. Wilson Devidé; SINODO SÃO PAULO;
Presbitério Paulistano, Rev. Venício Nogueira. OUTRAS PRESENÇAS: Rev.
Noidy de Souza Barbosa (Secretário Executivo), Rev. Mário Ademar Fava
(relator da Comissão Especial da Reforma da Constituição - substituindo o Rev.
Carlos Barbosa), Rev. Rubens Cintra Damião (membro da Comissão Especial
de Reforma da Constituição). ABERTURA: havendo quorum o presidente
declarou aberta a reunião. DEVOCIONAL: dirigida pelo Rev. Alfredo Nogueira,
com pregação da Palavra de Deus pelo Presb. Neilton. RESOLUÇÕES: o

presidente chamou à ordem o concílio para a continuação dos trabalhos. Em
destaque, por ter ficado o assunto sobre a mesa, foi votado e aprovado o
seguinte parágrafo do artigo 33 como segue: Art. 33 - § 3 º - Quando, nos
campos missionários, o obreiro não for ministro, ser-lhe-á permitido celebrar os
sacramentos de acordo com a regulamentação da Assembléia Geral.
Encerrada a aprovação do texto da Constituição, passou-se à discussão do
Código

Disciplinar,

cujo

texto

foi

aprovado

como

segue:

CÓDIGO

DISCIPLINAR. CAPÍTULO I - Do Poder Disciplinar. Art. 1º - Pela autoridade
recebida de Cristo, a Igreja tem o poder disciplinar sobre membros professos,
oficiais, ministros e concílios. Art. 2º - No exercício do poder disciplinar, a Igreja
aplicará as sanções previstas neste código. Art. 3º - A disciplina da Igreja visa à
edificação de seus membros, à remoção de escândalos, erros ou faltas, ao
bem dos ofensores e à honra de Cristo. Art. 4º - Os membros não professos
recebem os cuidados espirituais da Igreja, mas ficam sob a disciplina direta e
imediata dos pais ou responsáveis. Art. 5º - O exercício do poder disciplinar
compete: a) aos Conselhos, na aplicação de sanções contra membros
professos e oficiais das igrejas que representam; b) aos Presbitérios, na
aplicação de sanções contra ministros, Conselhos e assembléias locais; c) aos
Sínodos, na aplicação de sanções contra Presbitérios; d) ao Supremo Concílio,
na aplicação de sanções contra Sínodos e Presbitérios. CAPÍTULO II - Dos
Fatos Puníveis. Art. 6º - Constituem fatos puníveis todas as ações e omissões
que, na fé ou na prática, firam doutrinas da Palavra de Deus ou prejudiquem a
paz, a unidade, a pureza e o progresso da Igreja. Art. 7º - Consideram-se
ofensivos à paz e unidade da Igreja a insubmissão às autoridades
eclesiásticas, as violências verbais, as referências injuriosas ao próximo, bem
como a divulgação de fatos aos quais a Igreja, por seus órgãos competentes,
ainda não se haja pronunciado. Art. 8º - Nenhum concílio pode considerar
punível fato que não se prove contrário ao espírito das Escrituras, segundo a
interpretação dos Símbolos de fé e Constituição adotados pela Igreja. Art. 9º Em relação aos Concílios são fatos puníveis: a) tomar decisão doutrinária ou
prática que ofenda os princípios fundamentais adotados pela Igreja; b)
proceder com evidente espírito de injustiça, desrespeitando disposições
processuais de importância relevante ou aplicando sanção manifestamente

desproporcional à falta; c) desobedecer reiteradamente às observações que,
sem caráter disciplinar, o concílio superior fizer no exame periódico do livro de
suas atas; d) tornar-se desidioso no cumprimento de suas atribuições
constitucionais, comprometendo o prestígio da Igreja ou a boa ordem dos seus
trabalhos; e) adotar medida comprometedora da paz, da unidade, da pureza e
do progresso da Igreja. CAPÍTULO III - Das Sanções. Art. 10 - As sanções
serão efetivadas formalmente pelos concílios, por meio de sentença,
notificando-se por escrito os interessados. Art. 11 - É dever dos concílios
envidar esforços para corrigir as falhas por meios suasórios, evitando recorrer a
processo. Art. 12 - Em relação aos membros da Igreja e seus oficiais, inclusive
ministros, podem ser aplicadas as seguintes sanções: a) advertência, visando à
correção do culpado, nas hipóteses de falta leve; b) suspensão da comunhão e
dos ofícios eclesiásticos, na hipótese de falta grave; c) a exclusão do rol de
membros, na hipótese de falta gravíssima; d) deposição de oficial, pela
destituição de suas funções, passando a membro de igreja local, se não tiver
sido . Parágrafo único - O prazo da suspensão poderá ser determinado ou
indeterminado, e o faltoso será readimitido à comunhão ou ao seu ofício se
verificar a sua reabilitação espontânea. Art. 13 - As sanções devem ser
aplicadas com critério, discrição e caridade, proporcionalmente à falta
cometida, agravando-se nas hipóteses de reincidência ou não reabilitação,
visando sempre ao arrependimento do culpado. Art. 14 - Nenhuma sanção ou
penalidade será aplicada se ao acusado não foi assegurado o direito de defesa
e o de produzir as provas pertinentes que requerer. SUSPENSÃO DOS
TRABALHOS: às 12:30 horas para o almoço. Às 14:15 horas o presidente
chamou à ordem o concílio para continuar os trabalhos, que prosseguiram com
a aprovação dos seguintes artigos do Código Disciplinar: Art. 15 - Nenhum
processo será instaurado decorrido mais de um ano da denúncia ou da queixa.
Art. 16 - Aos concílios podem ser impostas as seguintes sanções: a)
advertência, quando verificada a ocorrência de falta ou irregularidade no
desempenho de seus trabalhos, hipótese em que será determinada a sua
correção ou reparação; b) suspensão temporária de suas funções, quando não
obedecida a determinação do inciso anterior; c) dissolução, com a extinção do
concílio, quando ineficazes as sanções anteriores, pela reiteração da conduta

faltosa. Art. 17 - Suspenso ou dissolvido um concílio, seus membros se
subordinarão imediatamente ao concílio disciplinador. Art. 18 - As sanções
aplicadas aos concílios não alcançam individualmente os seus membros, mas
a eventual responsabilidade destes será apurada, aplicando-se-lhes as
sanções devidas. CAPÍTULO IV - Do Processo. Art. 19 - O processo poderá
ser instaurado mediante a recepção pelo concílio competente, de queixa
subscrita pela pessoa ofendida ou denúncia escrita, com indicação de provas,
na hipótese de se tratar de falta que atinja a Igreja na sua integridade
doutrinária, pureza ou harmonia. § 1º - Na hipótese de queixa, o processo só
se instaurará após a observância da recomendação contida em Mateus 18.15 e
16, e na denúncia, após a apreciação de sua necessidade para honra do
Evangelho. § 2º - Mesmo não havendo oferecimento de denúncia, poderá o
Concílio instaurar processo de ofício quando tomar conhecimento de fato
grave, e entender necessária a sua instauração para a honra do Evangelho. §
3º - O processo será sumário: a) quando o acusado confessar a falta; b)
quando comparecer e recusar defender-se; c) quando se recusar a
comparecer, citado por duas vezes; d) quando o Concílio souber seguramente
de ofensa grave e não puder de imediato chamar o acusado, ou ele não puder
comparecer; e) quando qualquer membro, por suas atitudes, afrontar o concílio
que sobre ele tem jurisdição; f) quando a pessoa, sem motivo justo, se recusar
a prestar depoimento como testemunha; g) quando desprezar as ordenanças
da Igreja por um ano, em circunstâncias que prejudiquem a causa do
Evangelho. Art. 20 - Os concílios devem agir com cautela quando a acusação
revele parcialidade do acusador, ou quando este se encontre sob disciplina ou
responda a processo ou quando se revele imprudente, irascível ou proceder de
modo temerário e malicioso. Art. 21 - O queixoso ou denunciante, tendo
conhecimento de que a acusação é falsa, sofrerá pena de suspensão,
decretada no mesmo processo, por proposta do relator. Art. 22 - Recebida a
queixa ou denúncia pelo concílio competente, decidirá este sobre a instauração
do processo após examinar a seriedade e legitimidade da acusação,
designando uma Comissão, dentre seus membros, composta de relator, dois
vogais e respectivos suplentes e secretário. Parágrafo Único - Correndo o
processo perante o Conselho, poderá ser dispensada a nomeação de

Comissão Processante. Art. 23 - A Comissão Processante ou o Conselho se
reunirá com prévia ciência do acusado, e sua citação para apresentar sua
defesa, escrita, ou reduzida a termo por suas declarações orais. § 1º Produzidas as provas requeridas pelo queixoso ou denunciante e pelo
acusado, após julgadas pertinentes e necessárias pela Comissão, o relator,
ouvidos os vogais, apresentará seu parecer conclusivo, opinando pela
procedência ou improcedência da acusação e pela penalidade aplicável. § 2º Os vogais que votarem vencidos, poderão emitir seu parecer, em separado. §
3º - As testemunhas indicadas, pela acusação ou pela defesa, em número não
superior a três para a prova de cada fato a ser apurado, serão ouvidas pelo
relator e sucessivamente pelos vogais e partes, reduzidos a termo seus
depoimentos, pelo secretário. Art. 24 - Ao iniciar a instrução do processo, o
relator advertirá as testemunhas do dever de dizerem a verdade, sob pena de
sofrerem a penalidade prevista por ocorrência de falso testemunho. Art. 25 - O
concílio poderá suspender preventivamente o acusado, sem que essa medida
constitua penalidade, na oportunidade do artigo 22. Art. 26 - Os membros da
Comissão Processante não perderão o direito de tomar parte no julgamento.
Art. 27 - O acusado, quando não puder atender à citação, por comprovado
motivo de força maior, poderá remeter-lhe sua defesa. Art. 28 - Se o acusado
não comparecer à audiência da Comissão, o processo prosseguirá à sua
revelia; comparecendo posteriormente, não poderá pedir a repetição de provas
já realizadas. Art. 29 - O processo deverá estar concluído até 90 dias após a
sua instauração. Art. 30 - Os concílios comunicarão aos acusados as sanções
impostas, informando o direito de recurso que lhes assiste. Art. 31 - Publica-se
a deposição e a exclusão; pode deixar de se publicar a suspensão; não se
publica a advertência. Art. 32 - Quando um concílio tomar conhecimento de fato
atribuível a pessoa sujeita à jurisdição de outro concílio, encaminhar-lhe-á
denúncia acompanhada de informações e documentos úteis ao seu
julgamento. CAPÍTULO V - Do Impedimento e da Suspeição. Art. 33 - São
impedidos de participar no julgamento: a) o cônjuge e o parente consangüineo
ou afim até o terceiro grau civil; b) os que participaram do julgamento no
concílio inferior; c) os que serviram de procurador ou testemunha. Art. 34 - São
suspeitos e como tais poderão ser argüidos pelas partes: a) os que tiverem

qualquer

interesse

na

decisão

da

causa;

b)

os

que

estiverem

comprovadamente incompatibilizados com o acusado; c) os que houverem
manifestado a estranhos sua opinião sobre o mérito da causa ou se tiverem
ausentado das sessões sem o prévio consentimento do concílio. Art. 35 Quando se tratar de Conselho, se o afastamento por impedimento ou
suspeição importar em anulação do quorum, será o processo remetido
incontinenti ao Presbitério. Art. 36 - A argüição de suspeição será apresentada
na primeira audiência a que o acusado comparecer. Art. 37 - Rejeitada a
argüição de suspeição, o acusado poderá manifestar recurso de agravo, no
prazo de sete dias. CAPÍTULO VI - Das Provas. Art. 38 - Para provar qualquer
acusação é necessário o testemunho inconteste de pelo menos duas
testemunhas, ou exepcionalmente de uma, quando corroborado por indícios
veementes. Art. 39 - Poderão servir de testemunha as pessoas idôneas, que
creiam em Deus. Art. 40 - Os membros comungantes não poderão eximir-se da
obrigação de depor, uma vez intimados, e a desobediência importará em
sanção. Art. 41 - As testemunhas poderão ser recusadas por impugnação das
partes, cabendo à Comissão Processante julgar da procedência da
impugnação. Art. 42 - Não serão obrigados a depor um contra o outro o
cônjuge e os parentes consangüineos ou afins até o terceiro grau civil. Art. 43 Antes de depor, as testemunhas prestarão o seguinte compromisso: “Prometo,
diante de Deus e deste concílio, que direi toda a verdade sobre o que souber e
me for perguntado”. Art. 44 - Nenhuma testemunha poderá assistir ao
depoimento da outra. Art. 45 - Qualquer contradita ou impugnação à
testemunha somente será admitida antes de tomado o seu depoimento. Art. 46
- Uma testemunha poderá ser inquirida por outro concílio em razão de
distância, mediante precatória. Art. 47 - Será admitida acareação entre
acusado e o ofendido, entre acusado e testemunhas e também entre
testemunhas. Art. 48 - Poderão ser juntados ao processo os documentos
assinados, cuja autenticidade não seja posta em dúvida. CAPÍTULO VII - Dos
Recursos. Art. 49 - Pelo recurso o vencido provoca um novo exame da causa
no mesmo concílio que proferiu a decisão, ou do concílio superior. Art. 50 Mediante requerimento, as partes poderão obter cópia dos termos do processo
registrado nas atas do concílio julgador, desde que pagas as despesas

respectivas. Art. 51 - Quando uma causa subir ao concílio superior, o inferior
remeterá com ele todos os termos do processo, devendo o novo julgamento
cingir-se ao que aí se contém. Art. 52 - O acórdão proferido no recurso deverá
ser remetido ao concílio de origem. Art. 53 - São os seguintes os recursos
admitidos: agravo, revisão, apelação e recurso extraordinário. Art. 54 - Caberá
agravo da decisão que rejeitar a suspeição argüida e da que indeferir pergunta
a qualquer testemunha. Parágrafo único - O recurso de agravo será decidido
como preliminar pelo mesmo concílio que julgar a apelação. Art. 55 - Caberá a
revisão quando, baseado em novas provas, o vencido requerer nova decisão
ao concílio que proferiu a sentença. Art. 56 - Caberá apelação quando, não se
conformando com a sentença, o vencido recorrer ao concílio superior. § 1º - A
apelação não terá efeito suspensivo. § 2º - Perderá o direito de apelar a pessoa
que se recusar defender-se perante o concílio inferior. Art. 57 - A apelação
deverá ser feita em requerimento fundamentado e entregue ao presidente do
concílio recorrido, no prazo de trinta dias do conhecimento oficial da decisão.
Parágrafo único - São razões suficientes para a apelação qualquer
irregularidade prejudicial à defesa, erro, injustiça ou prejuizo manifestos no
correr do processo. Art. 58 - O concílio recorrido encaminhará a apelação e
suas razões ao concílio superior, no início da primeira reunião subseqüente.
Parágrafo único - Se o recorrido for o Conselho e o recorrente requerer
urgência, será o recurso encaminhado à Comissão Executiva do Presbitério
que decidirá sobre a convocação da reunião extraordinária do concílio. Art. 59 Se o recorrente, por qualquer dos meios permitidos, não sustentar a apelação
perante o concílio superior, terá o recurso arquivado, tornando-se final a
sentença recorrida. Art. 60 - Recebida a apelação, nomear-se-á um relator que
no prazo determinado fará o seu relatório e emitirá seu parecer. Art. 61 - O
julgamento da apelação obedecerá à seguinte ordem: a) leitura do relatório e
parecer; b) defesa do apelante; c) réplica do apelado; d) tréplica do apelante; e)
chamada nominal para proferir o voto, que poderá ser fundamentado. Art. 62 Caberá recurso extraordinário à Assembléia Geral: a) quando a causa versar
sobre matéria interpretativa de norma constitucional; b) quando os concílios
inferiores deixarem de cumprir no processo leis ou resoluções do Supremo
Concílio, ou as contrariarem; c) quando houver divergência jurisprudencial dos

concílios inferiores. Art. 63 - O processamento do recurso extraordinário será
idêntico ao da apelação. Art. 64 - A decisão do concílio superior poderá
confirmar, derrogar ou revogar a sentença, ou ainda mandar proceder um outro
julgamento. CAPÍTULO VIII - Da reabilitação. Art. 65 - Toda pessoa
disciplinada terá direito de solicitar reabilitação, desde que apresente
suficientes provas de arrependimento e testemunho satisfatório, depois de
tempo considerável. Art. 66 - A reabilitação de oficiais excluídos não os
restaura ao primitivo ofício. Art. 67 - A reabilitação do ministro será gradativa:
admissão à Santa Ceia, licença para pregar e reintegração no ministério.
Parágrafo

único - A reabilitação

dependerá de tempo considerável,

procedimento exemplar e pronunciamento favorável da Igreja, sendo
automática no caso de suspensão por tempo determinado. Art. 68 - A
reabilitação será efetuada pelo concílio que proferiu a sentença, ou por outro
congênere, mediante prorrogação de competência. APROVAÇÃO IN TOTUM:
Resolve-se aprovar in totum a Constituição e o Código Disciplinar. Resolve-se
publicar o Código Disciplinar o mais cedo possível, após a aprovação das atas
na Comissão Executiva. Resolve-se enviar o parecer da Comissão Especial
referente às Ordenações Litúrgicas, Regimento Interno, e Código Eleitoral à
próxima reunião ordinária do Supremo Concílio. DOCUMENTO SC-03/98
Considerando: a) A necessidade de mais tempo para uma análise adequada do
assunto e a sua complexidade; o Supremo Concílio resolve remeter o
documento para a sua Comissão Executiva para a adoção das providências
que julgar cabíveis. DOCUMENTO SC-01/98 Considerando : Que a IPI de
Ribeirão está regularmente organizada Que o templo situado na cidade de
Monte Aprazível pertencia à igreja que foi dissolvida e era jurisdicionada pelo
Presbitério da Araraquarense e; Que a IPI de Ribeirão Preto integra o referido
Presbitério. Resolve-se: Autorizar a transferência do imóvel em nome da IPIB
na cidade de Ribeirão Preto para a IPI daquela cidade. Delegar poderes à CET
para promover a alienação do imóvel em Monte Aprazível-SP destinando o
produto da venda à IPI de Ribeirão Preto auxiliando-a na construção da casa
pastoral. DOCUMENTO SC-02/98. Considerando : A necessidade de o
seminário de SP, ter a sua sede própria; Que o local onde a Igreja mantém o
seu escritório central não atende quanto as suas dependências e localização

as necessidades da Igreja; Que os outros imóveis (Apartamentos e Lojas) não
mais se prestam ao uso da Igreja de forma satisfatória. Resolução: 1) Autorizar
a Comissão Executiva a vender o imóvel da Rua Artur Prado 331, cujos
recursos auferidos deverão ser integralmente aplicados na aquisição de um
imóvel para abrigar o Seminário Teológico de São Paulo. 2) Delegar poderes a
Comissão Executiva para promover a venda dos demais imóveis citados, bem
como a aquisição de imóvel(is) para abrigar(em) a sede administrativa da Igreja
e ou Seminário Teológico de SP; DOCUMENTO SC-04/98 1) Que a
Assembléia autorize a Comissão Executiva e Secretaria de Missões a
organizar os C.T.M.’s juridicamente, para que seja aprovada na próxima
reunião executiva de agosto de 98. 2)Que os pedidos de criação de nos
C.T.M.s, sejam encaminhados à Comissão Executiva pela Secretaria de
Missões da IPIB. 3 Que a elaboração de currículos e contratações de
professores sejam feitas pela Secretaria de Missões, em parceria com a SET.
REGISTRO DE VOTOS CONTRÁRIOS: Quanto à aprovação do artigo 33, § 3 º
da Constituição, dos seguintes irmãos: Rev. Lysias de Oliveira Santos, Rev.
Marcos Prestes, Rev. Jonas de Araújo, Presb. Sérgio Florindo Leite. Quanto à
aprovação da alínea “d” do § 3º do artigo 19 do Código Disciplinar. Quanto à
aprovação da resolução do documento SC-02/98. AGRADECIMENTOS: à
Primeira

IPI

de

São

Paulo

pela

hospedagem

desta

reunião.

ENCERRAMENTO: às 18:40 horas com leitura e aprovação da ata e cântico do
Pendão Real, oração do Pai Nosso e benção apostólica pelo Rev. Mathias.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
Sessão de abertura
DATA, HORA E LOCAL: 28/01/99, às 20:05 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de Campinas, à Rua Luzitana 846, Campinas, São
Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário: Presb. Reuel
de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela de Souza,
Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, e Presb. Lindemberg da
Silva

Pereira.

Ausente

o

Presb.

Apolônio

Elias

Dória.

PRIMEIRA

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: SÍNODO BORDA DO CAMPO - Presbitério
do ABC: Revs. Pedro Teixeira Filho e Pedro Sanches Vierna; Presbs. Juvenil
Romero e Ivanildo de Oliveira Silva. Presbitério do Ipiranga : Rev. Valdemar
de Souza; Presbs. Reuel de Matos Oliveira e João Américo dos Santos.
Presbitério Litoral Paulista : Revs. Jonas Nogueira e Wilson Roberto Salles
Devidé; Presb. Antonio B. Rodrigues Ivo. SÍNODO BRASIL CENTRAL Presbitério Brasil Central: Presb. Fernando Xavier da Silva. Presbitério
Distrito Federal: Revs. Jean Carlos da Silva; Presb. Genésio Moutinho
Machado. Presbitério Mato Grosso/Rondônia: Rev. Élvio de Almeida e
Presb.

Benedito

de

Almeida;

SÍNODO

MERIDIONAL

-

Presbitério

Catarinense: Revs. Euclides Luis do Amaral, Presbs. João Paulino Mafra e
Décio João Machado. Presbitério de Londrina: Revs. Mathias Quintela de
Souza e Hélio Osmar Fernandes. Presbitério Sul do Paraná: Revs. Carlos
Fernandes Meier e Alexandre Luiz Laaf; Presbs. Casso Martins Vieira,
Ednelson Grangeiro Jeller e Juvelino de Oliveira Filho. SÍNODO MINAS
GERAIS - Presbitério São Paulo/Minas - Revs. Celso César Machado e Davi
Rose Carvalho; Presbs. Maurílio Clóvis dos Santos e Rafael Corral Sanches;
Presbitério Sudoeste de Minas: Revs. Adevanir Pereira da Silva e Juraci
Moraes Cabral; Presbs. Mosar Ribeiro de Oliveira e Juvenal Martins Cabral.
Presbitério Sul de Minas : Revs. Rodrigo de Lima Ferreira e Dênis de Almeida
Pinto; Presbs. Eldo Fernandes Machado e Ivan Franco Caixeta SÍNODO

OCIDENTAL - Presbitério Araraquarense: Revs. Antonio Carlos Alves e
Ricardo José Bento; Presbs. Aparecido Caldeira e Adair Sérgio Eduardo
Camargo. Presbitério Campinas: Revs. Altamiro Carlos Menezes e José Arno
Tossini; Presbs. Paulo Pereira Nogueira e Djalma Terra Araújo. Presbitério
Noroeste Paulista: Revs. Adalto Geraldo Beltrão e Otoniel Marinho de
Oliveira; Presb. Joaquim Plácido Ribeiro Filho. Presbitério Oeste: Rev. Marcos
Nunes da Silva. SÍNODO OESTE PAULISTA - Presbitério Assis: Revs. Jessé
de Andrade e Ary Sérgio de Abreu Mota; Presb. Saulo Porto da Silva.
Presbitério Central Paulista: Revs. Gessé Moraes de Araújo e Josias Martins
de Almeida; Presbs. Eziquiel Gomes de Oliveira e Varlino Mariano de Souza.
Presbitério Centro Oeste Paulista: Revs. Agnaldo Pereira Gomes; Presbs.
Esli Barbosa e Izaías Muniz Pereira. Presbitério Ourinhos: Revs. Ademar
Rogato e João Batista de Souza; Presbs. José Luiz Ferraz de Andrade e
Angelo José da Mota Bordin. Presbitério Presidente Prudente: Revs. Paulo
de Melo Cintra Damião e Ari Botelho; Presbs. Walter Signorini e Dauto
Camargo. SÍNODO ORIENTAL - Presbitério Bandeirante: Presbs. Mário
Carvalho Pereira e Osair Cândido Leite. Presbitério Freguesia: Revs. Cícero
Meyer Vassão e José Aparecido dos Santos; Presbs. Moacir Benvindo de
Carvalho e Nicodemo Ferreira de Almeida. Presbitério Santana: Revs. Cláudio
Oliver dos Santos e Paulo Sérgio Proença; Presb. Eroilton Borges. SÍNODO
OSASCO - Presbitério Novo Osasco: Revs. Jonathan Rocha Vieira; Presbs.
Osmar da Silva e Miqueias Fonda da Silva. Presbitério Osasco: Rev. Leontino
Farias dos Santos; Presbs. Eduardo Gouvêa Mendonça e Ezechias Soares
Corrêa. SÍNODO RIO/SÃO PAULO - Presbitério Fluminense: Rev. Cleber
Coimbra Filho; Presbs. Vantuil Gomes dos Anjos e Armando Xavier de Souza.
Presbitério Rio de Janeiro: Rev. Silvanio Silas Ribeiro Cabral; Presbs.
Jefferson Drilard e Humberto de Souza Fernandes. SÍNODO SÃO PAULO Presbitério Leste Paulistano: Presbs. Gilvan Calaça Viana e João Batista
Navarro. Presbitério Paulistano: Revs. Venício Nogueira e Nenrod Douglas
de Oliveira Santos; Presbs. Abnaziel Ricardo de Freitas e Raul Matheus.
Presbitério São Paulo: Revs. Odilon de Carvalho e Esny Cerene Soares;
Presbs. Francisco de Almeida e Samuel Prado. SÍNODO SETENTRIONAL Presbitério Amazonas: Rev. Licurgo Ferreira Filho. Presbitério Ceará: Revs.

Áureo Rodrigues de Oliveira e Alfredo dos Santos Oliva; Presb. Diógenes
Pinheiro de Miranda. Presbitério Nordeste: Rev. Kleber Nobre de Queiróz;
Presb. Aluízio Bezerra de Oliveira. Presbitério do Norte: Revs. José Antônio
Gonçalves e Evandro José Brito Cunha; Presb. Sérgio Roberto Contrim Guará.
Presbitério Pernambuco/Alagoas: Rev. Itamar de Souza; Presbs. Isac Souza
e José Thales Chagas de Oliveira. Presbitério Bahia-Sergipe: Rev. Edval
Ferreira Brandão e Presb. Neilton Diniz Silva; SÍNODO SUL DE SÃO PAULO Presbitério Botucatu: Revs. Clayton Leal da Silva e João Luiz Furtado;
Presbs. Nelson da Silva Lara e Esaltino Honório de Oliveira. Presbitério
Sorocaba: Revs. Jonas de Araújo e Lysias Oliveira dos Santos; Presbs.
Marcos Arruda e Maurício de Almeida Machado. Presbitério Sul de São
Paulo: Revs. Paulo Roberto dos Santos e Ezequias Pires de Camargo; Presbs.
Elias Ribeiro de Barros e Carlos Mauro Dellamutta. Presbitério Votorantim:
Revs. Jonas Gonçalves e Mauro Antunes; Presb. Edson de Oliveira Soares.
SÍNODO VALE DO RIO PARANÁ - Presbitério Arapongas: Revs. Othoniel
Gonçalves e Valdir Alves dos Reis; Presbs. João Olavo Almeida Prado Oliveira
e Waldomiro R. Jesus. Presbitério Maringá: Revs. Naamã Mendes e Roberto
Mauro de Souza Castro; Presbs. José Carlos da Silva e Dionísio Dias Silva.
Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Aury Vieira Reinaldet.; Presb. Antonio
de Freitas Júnior. Presbitério Norte do Paraná: Revs. Adilson Antonio Ribeiro
e Uriel Silveira; Presbs. Sidnei Luiz Tizziani e José Ediwalter Costa.
Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Samuel do Prado; Presbs. Hanani Lara e
Jacir Ailton da Silveira. Ausente o Presbitério de Carapicuíba. Registrou-se a
presença de 143 delegados oficiais, representando 46 Presbitérios, sendo 70
ministros e 73 Presbíteros. OUTRAS PRESENÇAS: Rev. Noidy de Souza
Barbosa (Secretário Executivo), Presb. Alcy Thomé da Silva (Tesoureiro),
Revs. Oriente Sibane e Jonas Ngnomane, da Igreja Presbiteriana de
Moçambique; Rev. Eriberto Soto, Coordenador para América do Sul da Igreja
Presbiteriana dos Estados Unidos, acompanhado de comitiva especial.
ABERTURA: havendo quorum o presidente declarou aberta a reunião. CULTO
PÚBLICO: dirigido pelo pastor da igreja local, Rev. Edilson Botelho Nogueira, e
pelo presidente do Presbitério de Campinas, Rev. José Arno Tossini, cuja
ordem litúrgica foi a seguinte: CULTO DE ABERTURA DA REUNIÃO DO

SUPREMO CONCILIO - 28 DE JANEIRO DE 1998 Prelúdio; Canto; Coral
Unificado do Presbitério; I - CONVITE À ADORAÇÃO - Dirigente: "Graça e Paz
da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador" ( Tito 1.4) Congregação: "Ele é O nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua
mão" (Sl 95:7) - Todos: "O Senhor, nosso Deus, é único Senhor. Amá-lo de
todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de
todo o nosso pensamento é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios"
(Mc 12:29,30,33) - Oração de Invocação - Hino Congregacional SH 6"Altamente os céus proclamam" II - CONFISSÃO DE PECADOS - CHAMADA
À CONFISSÃO DE PECADOS - "Eu vos julgarei a cada um segundo os seus
caminhos, ó casa de Israel, diz O Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de
todas as vossas transgressões; e a iniquidade não vos servirá de tropeço.
Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai
em vós coração novo e espírito novo" (Ez 18.30,31) - Oração de Confissão de
Pecados - DECLARAÇÃO DE PERDÃO - "Assim diz o Alto, o Sublime, que
habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo: Habito no alto e santo lugar,
mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para verificar o
espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Eu declaro a vós, que
em nome de Jesus Cristo, sois perdoados" (Is 57.15) III – SAUDAÇÕES Pastor da Igreja hospedeira; - Presidente do Presbitério; - Presidente do
Supremo Concílio; IV - LOUVORES AO SENHOR DA IGREJA - Hino
Congregacional SH 70 "Deus Eterno, Te adoramos" (Tradução do Rev. Antonio
de Godoy Sobrinho) - Cânticos Congregacionais - Canto Coral IV –
EDIFICAÇÃO - Leitura Bíblica - Oração de iluminação - Exposição da Palavra
(A mensagem bíblica baseou-se no texto de Cantares 2:10-14) IV – ENVIO Despedidas - Hino Oficial "Um Pendão Real" - Oração - Benção Apostólica Canto Coral – POSLUDIO. Encerrado o culto, o presidente chamou à ordem o
concílio para a continuação dos trabalhos. HORÁRIO REGIMENTAL DA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA: aprovado da seguinte forma: DIA 28/01/99 –
Quinta feira - 19:30h - Chamada à ordem e verificação de quorum; 20:00h Culto de abertura: Pregador Rev. Messias A. Rosa; 21:30h - 2 ª verificação de
quorum; 21:45h - Plenário para homologação do texto da Constituição; 23:00h Encerramento da sessão; DIA 29/01/99 – Sexta feira; 08:00h - Reunião de

Oração; 08:30h - Verificação de quorum; 08:40h - Plenário para homologação
do texto da Constituição; 12:00h - Encerramento da Reunião. O pastor da igreja
local, Rev. Edilson Botelho Nogueira, ficou encarregado de dirigir a reunião de
oração pela manhã. ENCERRAMENTO: às 22:35 horas com oração pelo Rev.
Messias. Eu, Presb. Reuel de Matos Oliveira, lavrei, transcrevi e assino a
presente ata, juntamente com o Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
1ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 28/01/99, às 22:35 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de Campinas, à Rua Luzitana 846, Campinas, São
Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário: Presb. Reuel
de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela de Souza,
Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, e Presb. Lindemberg da
Silva Pereira. Ausente o Presb. Apolônio Elias Dória.

SEGUNDA

VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA: Os mesmos da sessão de abertura, mais os
seguintes: Presbitério do Ipiranga: Rev. Valdinei Aparecido Ferreira;
Presbitério Brasil Central: Revs. Joaquim Ferreira das Dores e Ézio Martins
de Lima e Presb. Elissandro Costa Lima; Presbitério Distrito Federal: Rev.
Enock Coelho de Assis; Presbitério Catarinense: Rev. Luiz Alberto Mendonça
Sabanay; Presbitério de Londrina: Rev. Francisco Elias Delfino e Presbs.
Walter Custódio Bueno, Saulo Alves de Melo e Florivaldo Laureano Rodrigues;
Presbitério Sul do Paraná: Rev. Edson Aparecido Gutierres; Presbitério
Oeste: Rev. Gerson Mendonça da Annunciação e Presb. Renê Ribeiro da
Silva; Presbitério Central Paulista: Rev. Lutero Oliveira Messias. Presbitério
Centro-Oeste Paulista: Rev. Alfredo de Souza Nogueira; Presbitério
Bandeirante: Revs. Fernando Bortoleto Filho e Édson Tadeu Duran;
Presbitério Santana: Presb. Ocimar Fernandes Oliveira e Silva; Presbitério
Vale do Paraíba: Presb. Jackson dos Santos; Presbitério Leste Paulistano:
Revs. Luiz Pereira de Souza e Carlos Barbosa; Presbitério São Paulo: Rev.
Hírcio de Oliveira Guimarães; Presbitério do Nordeste: Rev. Jango Magno
Fernandes Miranda; Presbitério Bahia-Sergipe: Rev. Zabulon Siqueira e
Presb. Jonatas Silva Meneses. Presbitério Votorantim: Presb. Josué Gerson
de Almeida; Presbitério Mato Grosso do Sul: Rev. Mario Balduino de Oliveira
Jr.; Presbitério Oeste do Paraná: Rev. Geraldo Matias Ferreira. ABERTURA:

havendo quorum o presidente declarou aberta a reunião. ENTRADA DE
DOCUMENTOS:

foram

recebidos

e

lidos

em

plenário

os

seguintes

documentos: SC-01/99 – da Comissão Especial de Reforma de Constituição,
texto final do Projeto de Reforma Constitucional para homologação. SC-02/99 –
do Sínodo Setentrional, comunicando a extinção do Presbitério Bahia-Sergipe e
a criação do Presbitério Sergipe e Presbitério Bahia. SC-03/99 – do Sínodo
Rio-São

Paulo,

comunicando

a

organização

do

Presbitério

do

Aço.

RESOLUÇÕES: SC-02/99 – Resolve-se: registrar a criação do Presbitério
Bahia e Presbitério Sergipe e dar assento aos representantes nesta reunião,
como segue: Presbitério Sergipe: Revs. Edival Ferreira Brandão e Zabulon
Siqueira e Presbs.: Jonatas Silva Meneses e Neilton Diniz Silva; e Presbitério
Bahia: Revs. Eliabe Gouveia de Deus SC-03/99 - Resolve-se: registrar a
criação do Presbitério do Aço e dar assento aos seus representantes nesta
reunião, como segue: Revs. Selmo Cândido de Oliveira e Nicodemo Lazaro
Baldori e os Presbs. Djalma da Costa Barros e Celso de Oliveira.
ENCERRAMENTO: A sessão foi encerrada às 22:45 horas com uma oração
pelo Rev. Mathias. Eu, Presb. Reuel de Matos Oliveira, lavrei, transcrevi e
assino a presente ata, juntamente com o Presidente.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 13ª LEGISLATURA DO
SUPREMO CONCÍLIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE DO
BRASIL
2ª Sessão
DATA, HORA E LOCAL: 29/01/99, às 8:45 horas, no templo da 1 ª Igreja
Presbiteriana Independente de Campinas, à Rua Luzitana 846, Campinas, São
Paulo. Presidente: Rev. Mathias Quintela de Souza. Secretário: Presb. Reuel
de Matos Oliveira. Presenças: Diretoria - Rev. Mathias Quintela de Souza,
Rev. Messias Anacleto Rosa, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Rev. Áureo
Rodrigues de Oliveira, Presb. Reuel de Matos Oliveira, e Presb. Lindemberg da
Silva Pereira. Ausente o Presb. Apolônio Elias Dória. VERIFICAÇÃO DE
PRESENÇAS: Os mesmos da sessão anterior, mais: Presbitério do Distrito
Federal: Presb. Rui de Araujo Lobo; Presbitério de Carapicuíba: Revs. Natão
Gerônimo Braga e Rubens Franco Lacerda; e Presb. Messach Antonio de
Oliveira; Presbitério Novo Osasco: Rev. Oswaldo Batista da Silva Junior;
Presbitério Oeste: Presb. Eli Brandão; Presbitério da Bahia: Rev. Eliabe
Gouveia de Deus e Presb. Geraldo Mendes Nascimento. ABERTURA:
havendo quórum, o presidente declarou aberta a sessão. DEVOCIONAL: foi
dirigida pelo Rev. Edilson Botelho Nogueira, pastor da igreja hospedeira.
RESOLUÇÕES: SC-01/99 - Resolve-se: Com correções editoriais nos artigos
46 (alteração de linguagem: Artigo 46 – eliminar a palavra “sagrado”) e 69
(alteração de linguagem: Artigo 69 – “O diácono é o oficial eleito pela ...”), foi
aprovado o novo texto constitucional, cuja redação é a que segue: Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil – CONSTITUIÇÃO - TÍTULO I - Da
Igreja - CAPÍTULO I - Disposições Preliminares - Art. 1º - A Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil é um ramo da Igreja de Cristo que se
governa, sustenta e propaga por si mesmo. Art. 2º - A Igreja tem como regra
única e infalível de fé e prática as Santas Escrituras do Antigo e do Novo
Testamento, adota a forma Presbiteriana de governo e o sistema doutrinário da
Confissão de fé de Westminster, regendo-se por esta Constituição. Art. 3º - A
Igreja tem por fim o culto a Deus, a promoção do Seu Reino, o ensino das

Sagradas Escrituras, a proclamação do Evangelho, e o aperfeiçoamento da
vida cristã. Art. 4º - A Igreja reconhece como ramos legítimos da Igreja de
Cristo todas as comunhões eclesiásticas que mantêm em sua integridade o
ensino da Palavra de Deus, a vida dos sacramentos e a virtude da fé cristã.
Art. 5º - A Igreja tem como princípio distintivo o reconhecimento da
incompatibilidade entre a profissão evangélica e a maçônica. CAPÍTULO II Da
comunhão Presbiteriana - Art. 6º - A comunhão Presbiteriana é uma
federação de igrejas locais. Art. 7º - Segundo a forma presbiteriana de
governo, a autoridade com que Cristo investiu a sua igreja pertence ao todo:
aos que governam e aos que são governados. Art. 8º - A autoridade
eclesiástica é inteiramente espiritual e pode ser de ordem e de jurisdição. § 1º Autoridade

de

ordem

é

a

exercida

pelos

oficiais,

individual

e

administrativamente, no ensino, celebração de ofícios religiosos, cura de almas
e beneficência. § 2º - Autoridade de jurisdição é a exercida por oficiais, em
concílios, nas esferas administrativa, legislativa, disciplinar e litúrgica. Art. 9º Uma igreja local é constituída de cristãos professos juntamente com seus filhos
batizados, formalmente organizados para os fins definidos no art. 3º. § 1º - Um
grupo de membros de igreja local, que se reúne regularmente fora da sede,
mas sob autoridade do Conselho, constitui uma Congregação. § 2º - Em casos
excepcionais, os Presbitérios poderão organizar congregações, por iniciativa
própria ou por solicitação do órgão de missões da Igreja. § 3º - As
congregações mantidas pelo órgão de missões da Igreja ficarão diretamente
jurisdicionadas a um concílio mais próximo. § 4º - Nos casos referidos no
parágrafo anterior o presbitério deverá providenciar o competente registro de
todos os atos oficiais, devendo os membros ser arrolados em uma das igrejas
de sua jurisdição. Art. 10 - Uma igreja local tem como oficiais o(s) pastor(es),
os presbíteros e os diáconos, mas a autoridade de jurisdição reside no
Conselho. Art. 11 - A assembléia da igreja constará de todos os membros
professos em plena comunhão e se reunirá a fim de exercer os seus direitos
que são: a) eleger oficiais ou pedir a sua exoneração; b) deliberar sobre a sua
incorporação em pessoa jurídica e aprovar o estatuto; c) decidir sobre a
aquisição, alienação e oneração de imóveis; d) julgar o relatório financeiro e as
contas do Conselho. § 1º - As decisões da assembléia são tomadas por

maioria de votos, não sendo admitidas procurações. § 2º - O presidente da
assembléia é o pastor 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. § 3º - O secretário da assembléia é o mesmo do Conselho e, na sua
ausência, será escolhido um dentre os presentes. Art. 12 - A assembléia
reúne-se ordinariamente pelo menos uma vez por ano e, extraordinariamente,
quando o Conselho a convocar, ou quando a ele for apresentado requerimento
subscrito por membros em número igual ao estabelecido para o quorum, a fim
de tratar das matérias especificadas no artigo anterior. Art. 13 - A organização
de

uma

igreja

é

determinada

pelo

Presbitério,

mediante

pedido,

convenientemente justificado, feito pelos pretendentes, por intermédio do
respectivo Conselho. Parágrafo único - No caso de congregações presbiteriais,
ou daquelas mantidas pelo órgão de missões da Igreja, o pedido será
encaminhado diretamente ao Presbitério. Art. 14 - Uma Congregação só
poderá ser organizada em igreja quando oferecer garantias de estabilidade,
não só quanto ao número de membros, mas também quanto à capacidade de
manter-se, e dispuser de elementos aptos para o desempenho de cargos
eletivos. Art. 15 - Compete aos Presbitérios, ou ao órgão de missões da Igreja,
providenciar para que as congregações que tenham alcançado suficiente
desenvolvimento se organizem em igrejas. Art. 16 - As igrejas deverão adquirir
personalidade jurídica, elaborando e aprovando o estatuto que será submetido
à aprovação do Presbitério. Art. 17 - Uma igreja local somente pode ser
dissolvida por decisão do Presbitério. TÍTULO II - Dos Membros - CAPÍTULO
I - Disposições preliminares - Art. 18 - São membros de uma igreja local as
pessoas batizadas, regularmente admitidas em seu rol. Parágrafo único - A
assembléia da igreja será constituída somente pelos seus membros professos,
em plena comunhão. Art. 19 - Os direitos dos membros professos podem ser
suspensos: a) - por sentença disciplinar; b) - por medida administrativa, quando
mediante sua confissão, o Conselho chegar à conclusão de que eles, embora
moralmente inculpáveis, não conservam mais a fé. Art. 20 - São deveres dos
membros da igreja: a) viver de acordo com a doutrina e prática da Palavra de
Deus; b) testemunhar e propagar a fé cristã; c) sustentar moral e

financeiramente a igreja e suas instituições; d) participar ativamente da vida
eclesiástica; e) submeter-se à autoridade da igreja; f) apresentar ao batismo
seus filhos e dependentes menores. CAPÍTULO II - Da Admissão - Art. 21 - A
admissão à jurisdição da Igreja se faz mediante: a) profissão de fé, para os que
tiverem sido batizados na infância; b) profissão de fé e batismo; c)
transferência ou jurisdição sobre os que vierem de outras comunhões
reconhecidas (art. 4º); d) reabilitação dos que houverem sido excluídos da
Igreja; e) deliberação do presbitério nos termos do parágrafo 1º do art. 40. § 1º
- Não serão arroladas as pessoas que pertençam a qualquer sociedade
secreta. § 2º - A profissão de fé de menores não batizados na infância depende
de consentimento dos pais ou responsáveis. Art. 22 - A admissão dos
membros não professos se faz por meio de: a) batismo; b) transferência dos
pais ou responsáveis; c) jurisdição assumida sobre os pais ou responsáveis.
CAPÍTULO III - Da transferência - Art. 23 - A transferência de membros
professos far-se-á por carta ou jurisdição a pedido, comunicando-se em
qualquer caso à igreja de origem. Art. 24 - O portador de uma carta de
transferência continua sob a jurisdição da igreja de origem enquanto não
admitido por outra. Art. 25 - A transferência de membros não professos far-se-á
com a transferência dos pais ou responsáveis. CAPÍTULO IV - Da Demissão Art. 26 - A demissão do rol de membros professos dá-se por: a) exclusão
disciplinar; b) renúncia expressa da jurisdição eclesiástica; c) transferência; d)
jurisdição assumida por outra igreja; e) ordenação para o sagrado ministério; f)
falecimento; g) abandono das atividades eclesiásticas por mais de um ano.
Parágrafo único - Não se admite renúncia nem se concede transferência aos
que estiverem sob processo ou disciplina. Art. 27 - A demissão do rol de
membros não professos dá-se: a) por transferência dos pais ou responsáveis;
b) pela profissão de fé; c) solicitação dos pais ou responsáveis; d) falecimento;
e) pela maioridade. TÍTULO III - Dos Oficiais - CAPÍTULO I - Disposições
Preliminares - Art. 28 - As atividades da Igreja constam de pregação, ensino,
governo, disciplina, beneficência e administração de sacramentos, e os oficiais
que as exercem são: a) presbíteros docentes ou ministros; b) presbíteros
regentes ou simplesmente presbíteros; c) diáconos. Parágrafo único - Esses
ofícios são perpétuos, mas suas funções temporárias. Art. 29 - Vocação

ordinária para um ofício na Igreja é a chamada de Deus, pelo Espírito Santo,
por meio do testemunho interno de uma boa consciência, aprovação manifesta
do povo de Deus e o concurso do juizo de um concílio legítimo. Art. 30 Aqueles que são legalmente chamados devem ser admitidos aos seus ofícios
pela ordenação do respectivo concílio, que consiste na imposição das mãos
sobre o ordenando, acompanhada de oração. Art. 31 - A admissão, licenciatura
e ordenação de candidatos e a admissão ou readmissão de ministros, deve
sempre ser aprovada por escrutínio secreto e em sessão privativa do
Presbitério. Art. 32- É irrevogável o direito que tem o povo de Deus de eleger
os seus oficiais, pelo que ninguém pode ser colocado à frente de uma igreja
para nela exercer qualquer ofício sem o seu consentimento. CAPÍTULO II - Do
Ministro - Seção I - Disposições Preliminares - Art. 33 - Ministro é um oficial
consagrado pela Igreja para dedicar-se normalmente ao exercício de suas
funções eclesiásticas. § 1º - Podem ser ordenados homens ou mulheres para
exercerem os ministérios essenciais à vida da Igreja. § 2º - São funções
privativas do ministro a celebração do casamento religioso com efeito civil,
supervisão da liturgia e ministração dos sacramentos. § 3º - Nos campos
missionários, quando o obreiro não for ministro ordenado, poderá ministrar os
sacramentos desde que autorizado de acordo com a regulamentação da
Assembléia Geral. Art. 34 - O ofício de ministro é essencial à vida da Igreja e
quem o exerce deve possuir elevado grau de conhecimento e aptidão para
ensinar, ser íntegro e bem conceituado, são na fé e de comprovada piedade e
consagração. Art. 35 - Nenhuma função será atribuída ao ministro sem o seu
consentimento. Art. 36 - Ao ministro poderá ser concedida disponibilidade ativa
por tempo limitado e licença, a seu pedido. § 1º - O limite da disponibilidade ou
licença será determinado pelo Presbitério, podendo ser renovado. § 2º - É
dever do ministro em disponibilidade ou licença comparecer anualmente às
reuniões do concílio e prestar relatório de suas atividades, sob pena de ser
despojado administrativamente. Art. 37 - Julgando oportuna a ordenação de
um licenciado, o Presbitério o submeterá às seguintes provas: a) exame sobre
sua experiência religiosa, opiniões teológicas, conhecimento do governo e
disciplina eclesiásticas; b) sermão pregado perante o concílio; c) outras
exigências que o Presbitério julgar convenientes. § 1º - Somente o Presbitério

poderá decidir sobre a ordenação de licenciado, na forma estabelecida pelo
art. 31. § 2º - A cerimônia de ordenação será realizada em sessão solene do
Presbitério ou por uma comissão quorum, devendo o novo ministro assinar o
termo de compromissos ministeriais, em livro próprio. Art. 38 - O ministro
poderá transferir-se de um para outro Presbitério, mediante carta com validade
máxima de um ano, continuando sob a jurisdição do Presbitério de origem,
enquanto não consumada a transferência, obedecido o que dispõe o art. 31.
Art. 39 - A recepção de ministros que venham de comunhões eclesiásticas
abrangidas pelo disposto no Art. 4º se fará em estrita obediência aos artigos
31, 34, 37 e 42. Parágrafo único - A recepção de ministros qualificados como
obreiros fraternos, mediante parcerias e convênios firmadas com Igrejas ou
concílios, far-se-á por regulamentação específica da Assembléia Geral. Art. 40
- O Presbitério poderá despojar o ministro de seu ofício por medida disciplinar
ou exoneração administrativa, votadas por dois terços de seus membros, ou
mediante renúncia expressa do interessado. § 1º - Despojado por exoneração
administrativa ou renúncia, o ministro será arrolado como membro professo da
igreja que for designada pelo Presbitério. § 2º - A readmissão do ministro
despojado se fará por ordenação, obedecidas as disposições dos artigos 31,
34, 37 e 42. Art. 41 - O Presbitério pode conceder ao ministro carta de
transferência para outra comunhão eclesiástica reconhecida, desde que não
sujeito a processo disciplinar. Seção II - Do Licenciado - Art. 42 - Os
Presbitérios licenciam seus candidatos em prova para o ministério a fim de que
sejam ordenados, depois de suficientemente evidenciados sua vocação, dons
e comprovada a sua graduação em curso teológico da Igreja. § 1º - Os
candidatos oriundos de seminários de outras denominações deverão, junto a
uma instituição teológica da Igreja, submeter-se à reciclagem de curso,
conforme for o caso, de acordo com regulamentação da Assembléia Geral. § 2º
- A Comissão Executiva da Assembléia Geral poderá dispensar a reciclagem
mediante parecer do órgão supervisor da educação teológica da Igreja. § 3º Em casos excepcionais em que o candidato não cumpre as exigências deste
artigo, mas tem chamada ministerial reconhecida, saber teológico e maturidade
espiritual, a Comissão Executiva da Assembléia Geral da Igreja poderá,
mediante parecer favorável de seu órgão de supervisão da educação teológica,

autorizar os Presbitérios a procederem à licenciatura. Art. 43 - O candidato
submeter-se-á às seguintes provas: a) apresentação de monografia sobre um
ponto comum de doutrina cristã e exegese sobre texto bíblico, com parecer de
uma das instituições teológicas da Igreja; b) exame de experiência religiosa e
dos motivos por que aspira ao ministério; c) exame de suas opiniões
teológicas; d) sermão pregado perante o Presbitério. Art. 44- A licenciatura não
durará menos de um ano, nem mais de três, e não poderá ser dispensada em
caso algum. Art. 45 - Sempre que o Presbitério julgar conveniente poderá
cassar a licenciatura, ouvido o candidato. Seção III - Do Candidato ao
Ministério - Art. 46 - O candidato ao ministério, após ter sido examinado pelo
Conselho de sua igreja, será recomendado ao Presbitério que, depois de
admití-lo formalmente obedecidas as disposições dos artigos 31 e 43, alínea "
b", o encaminhará à uma instituição teológica da Igreja. Parágrafo único Nenhum candidato poderá ser admitido se não apresentar certificado de
conclusão de curso de ensino médio. Art. 47 - Durante o curso teológico o
candidato ficará sob os cuidados do respectivo seminário, que periodicamente
informará o Presbitério sobre o seu aproveitamento, conduta e vocação. Art.
48- É dever do Presbitério acompanhar cuidadosamente a preparação do
candidato e nomear-lhe tutor eclesiástico. Art. 49 - O candidato poderá
transferir-se de um para outro Presbitério, obedecido o disposto no art. 38. Art.
50 - Sempre que o Presbitério julgar conveniente, poderá cassar a candidatura,
ouvido o candidato. Seção IV - Do Ministério Pastoral - Art. 51 - Pastor é o
ministro colocado à frente de uma igreja para o exercício das atribuições
definidas no art. 52. Parágrafo único - O pastor poderá ser eleito ou
comissionado. Art. 52 - São atribuições do pastor: a) orar com o rebanho e por
ele; b) apascentá-lo pela Palavra de Deus; c) orientá-lo sobre os cânticos
sagrados; d) ministrar os sacramentos; e) impetrar a benção apostólica; f)
cuidar da educação religiosa do rebanho; g) visitar os fiéis, dedicando especial
atenção aos necessitados, enfermos, aflitos e desviados; h) orientar e dirigir as
atividades eclesiásticas, e, juntamente com os presbíteros, exercer a
autoridade coletiva de governo. Art. 53 - Pastor eleito é o ministro escolhido e
sustentado por uma igreja para o seu serviço. § 1º - A eleição de um pastor farse-á pela assembléia, por escrutínio secreto, na forma do art. 11, alínea "a". §

2º - O resultado da eleição será comunicado ao Presbitério, enviando-se-lhe
cópia da ata da assembléia. § 3º - A minoria poderá representar-se perante o
Presbitério, desde que tenha sérias restrições ao eleito. Art. 54 - Homologada a
eleição, o Presbitério procederá à investidura do eleito, diretamente ou por uma
comissão. Art. 55 - O mandato do pastor eleito terá a duração de três anos,
podendo ser renovado. Art. 56 - O Presbitério poderá decretar a dissolução
formal das relações pastorais a pedido do pastor ou da assembléia. Art. 57 Pastor comissionado é o ministro colocado anualmente pelo Presbitério sobre
uma ou mais igrejas, a pedido do Conselho ou com o seu consentimento.
Parágrafo único - O pastor comissionado será empossado pelo Conselho
perante a igreja. Art. 58 - Pastor assistente é o ministro comissionado pelo
Presbitério para colaborar oficialmente com o pastor da igreja, a pedido deste,
com aprovação do Conselho. § 1º - O pastor assistente terá assento no
Conselho, sem direito a voto. § 2º - A posse do pastor assistente será realizada
na forma estabelecida pelo art. 57, parágrafo único. Art. 59 - Nenhum ministro
procedente de outra comunhão eclesiástica poderá assumir o pastorado de
uma igreja sem que antes seja arrolado em seu respectivo Presbitério, na
forma estabelecida pelos artigos 31, 34, 37 e 42. Art. 60 - Os demais
ministérios da Igreja serão regulamentados pela Assembléia Geral. Seção V Do Jubilado - Art. 61 - Ministro Jubilado é o que se aposenta, sem ônus
obrigatório para a Igreja, em razão de idade, de tempo de serviço ou de
invalidez. § 1º - A jubilação dá-se: a) compulsoriamente, aos setenta anos de
idade; b) facultativamente, aos sessenta e cinco anos de idade ou após trinta
anos de ministério; c) por invalidez permanente. § 2º - O ministro jubilado
continua membro do Presbitério, podendo exercer as funções do seu ofício. §
3º - O ministro jubilado poderá continuar em atividade se o Presbitério julgar
conveniente. CAPÍTULO III - Do Presbítero - Art. 62 - O presbítero é o
representante imediato dos fiéis, eleito pela assembléia dentre seus membros,
podendo a escolha recair sobre homens ou mulheres, e juntamente com os
pastores assumem a superintendência dos interesses espirituais da igreja a
que pertencem, exercem o seu governo e disciplina, zelando pelo interesse de
toda a comunidade eclesiástica. Art. 63 - Compete ao presbítero: a) diligenciar
por levar ao conhecimento do Conselho os males que não puder corrigir; b)

auxiliar o pastor no trabalho de visitas; c) instruir os neo-conversos, consolar os
aflitos e velar pelos fiéis; d) orar com os crentes e por eles; e) informar o pastor
dos casos de doenças e aflições, bem como de outros que possam carecer de
sua especial atenção; f) distribuir os elementos da Santa Ceia; g) impetrar a
benção apostólica; h) participar da ordenação de oficiais; i) representar o
Conselho no Presbitério; j) representar o Presbitério no Sínodo e na
Assembléia Geral. Art. 64 - O presbítero será eleito em escrutínio secreto, para
um mandato de três anos, podendo ser reconduzido. § 1º - Não sendo
renovado o mandato, fica o presbítero em disponibilidade ativa, podendo no
gozo dos privilégios do seu ofício: a) tomar parte na ordenação de oficiais; b)
ser escolhido para tomar assento no Presbitério; c)desempenhar comissões
presbiteriais, sinodais e da Assembléia Geral. § 2º - O presbítero conserva os
privilégios do parágrafo anterior, ainda que transferido para outra igreja local.
Art. 65 - Nos concílios os presbíteros têm autoridade igual à dos ministros. Art.
66 - O presbítero deve ser irrepreensível em sua conduta, são na fé, prudente
e discreto, servindo de exemplo aos fiéis pela santidade de sua vida. Art. 67 O presbítero será ordenado por deliberação do Conselho após manifestar sua
intenção de aceitar o cargo e, no caso de recondução, será investido
independentemente de ordenação. Art. 68 - As funções de presbítero se
dissolvem por deliberação do Conselho nos seguintes casos: a) despojamento
por exoneração administrativa ou disciplinar; b) exoneração a pedido do
interessado; c) exoneração pedida pela assembléia; d) renúncia expressa do
ofício; e) mudança que impossibilite o exercício das funções ou ausência
injustificada por mais de seis meses; f) término do mandato. CAPÍTULO IV Do Diácono - Art. 69 - O diácono é o oficial eleito pela assembléia, escolhido
entre homens e mulheres de reconhecida piedade, prudência, estima e bom
conceito perante a igreja, consistindo o seu ministério, especialmente: a) na
manutenção da ordem e reverência no templo e em suas dependências; b) na
visitação a enfermos e abandonados; c) na assistência a órfãos, viúvas, idosos
e necessitados; d) no estabelecimento de programas sociais. Parágrafo único O diácono será eleito, em escrutínio secreto, para um mandato de três anos,
podendo ser reconduzido. Art. 70 - Os diáconos constituem, para o
desempenho de suas atribuições, a Mesa Diaconal. Art. 71 - Os recursos para

a beneficência são dotados pelo Conselho da igreja ou angariados com sua
autorização pela Mesa Diaconal que os administrará. Art. 72 - A Mesa Diaconal
escolherá anualmente seu presidente, secretário e tesoureiro, e manterá livros
de ata e contas, que serão submetidos à apreciação do Conselho da igreja no
fim de cada exercício eclesiástico. Art. 73 - A eleição, ordenação, investidura e
dissolução das funções do diácono efetuam-se , mutatis mutandis, na forma
estabelecida nos artigos 64, 67 e 68. TÍTULO IV - Dos Concílios - CAPÍTULO
I - Disposições Preliminares - Art. 74 - A autoridade de jurisdição da Igreja é
exercida pelos ministros e presbíteros, reunidos em concílios. Art. 75 - Os
concílios guardam gradação entre si e os inferiores estão sujeitos aos
superiores, embora exerçam jurisdição ordinária e exclusiva nos assuntos de
sua competência, definidos nesta Constituição. Art. 76 - Os concílios são, em
gradação hierárquica ascendente: a) o Conselho, que exerce jurisdição sobre a
igreja local; b) o Presbitério, que a exerce sobre os ministros e Conselhos que
o integram; c) o Sínodo, que tem jurisdição sobre os Presbitérios que o
integram; d) a Assembléia Geral, que a exerce sobre todos os concílios. Art. 77
- Compete aos concílios: I - formular símbolos de fé e estabelecer regras de
governo, sob o ensino e inspiração das Escrituras; II - exigir obediência à
Palavra de Deus; III - dar testemunho contra erro doutrinário e prática imoral e
de toda sorte de injustiça; IV - elucidar casos novos e controvertidos; V admitir pessoas ao gozo de privilégios eclesiásticos ou deles privá-las; VI elaborar seu regimento interno; VII - eleger sua Diretoria e Comissão
Executiva; VIII - examinar as atas dos que lhes são imediatamente inferiores,
compelindo-os à sua apresentação para tal fim; IX - rever em grau de recurso
as deliberações dos que lhes são imediatamente inferiores. § 1º - No exame
das atas os concílios verificarão: a) se todos os atos praticados foram
constitucionais e regulares; b) se foram eqüitativos e corretos; c) se foram
corretamente registrados; d) se as ordens legais dos concílios superiores têm
sido obedecidas pela igreja. § 2º - O concílio registra em suas próprias atas a
aprovação e observações feitas, consignando-as resumidamente no livro
examinado. § 3º - Se constatar irregularidades que exijam a sua intervenção,
ordenará, de ofício, que o concílio inferior as reveja ou corrija, mesmo em se
tratando de casos disciplinares. Art. 78 - As decisões administrativas dos

concílios são passíveis de recurso ao concílio imediatamente superior,
manifestado por escrito, no prazo de quinze dias, e subirá dentro de outros
quinze dias, com as informações do recorrido. Parágrafo único - Só podem
recorrer os membros do concílio. Art. 79 - Quando se defrontarem com casos
novos, complexos e relevantes, sem precedentes, ou cuja votação divida os
seus membros, os concílios podem referi-los ao concílio imediatamente
superior, solicitando, por escrito, que os decida em definitivo, ou que baixe
orientação a respeito da deliberação a tomar. Parágrafo único - Não cabe o
recurso de referência nos casos disciplinares, para os quais cada concílio se
constitui em juízo ordinário, segundo a sua competência própria. Art. 80 - Os
membros dos concílios podem reclamar contra as decisões tomadas, ou
protestar contra as que considerem errôneas ou nocivas, requerendo que o
seu dissentimento ou protesto fique consignado em ata, desde que concebido
em termos respeitosos. Art. 81 - Os membros da Igreja, em plena comunhão,
podem representar formalmente

ao

concílio

superior,

contra

decisão

administrativa tomada pelo inferior, que considere errônea, no prazo de trinta
dias após sua publicação. Art. 82 - Nos casos dos artigos anteriores, nenhum
documento subirá a um concílio, senão por intermédio do inferior competente,
salvo quando este se recusar a encaminhá-lo, ou não o fizer, em quinze dias.
Art. 83 - Os concílios podem receber, como membros visitantes, ministros ou
representantes de outras comunhões eclesiásticas reconhecidas, e como
membros correspondentes, membros de concílios congêneres da Igreja. Art.
84 - Os Concílios, com exceção do Conselho, nos intervalos de suas reuniões,
são representados por suas Comissões Executivas e a elas compete velar pela
fiel observância e execução das deliberações conciliares e decidir sobre casos
urgentes, ad referendum da reunião que se seguir. § 1º - As Comissões
Executivas dos Presbitérios e dos Sínodos se constituem dos membros de sua
Diretoria. § 2º - A Comissão Executiva da Assembléia Geral é formada por sua
Diretoria e pelos representantes de cada Sínodo junto à Assembléia Geral. § 3º
- As Comissões Executivas poderão nomear comissões de assessoria. § 4º Competirá à Comissão Executiva da Assembléia Geral a escolha do Secretário
Executivo e do Tesoureiro, dentre os membros da denominação. CAPÍTULO II
- Do Conselho - Art. 85 - O Conselho de uma igreja local compõe-se do pastor

e dos presbíteros. Art. 86 - O quorum do Conselho é formado pelo pastor e um
terço dos presbíteros. Art. 87 - É admissível o funcionamento do Conselho sem
o número legal de presbíteros, quando os demais estiverem impedidos: a) em
gozo de licença, concedida pelo Conselho; b) por motivo de ausência, se
depois de convocados negarem-se a comparecer; d) por estarem respondendo
a processo. Parágrafo único - A decisão será, porém, ad referendum do
quorum estabelecido, quando se tratar de casos disciplinares ou de
administração civil e financeira. Art. 88 - É admissível o funcionamento do
Conselho sem pastor, em sua falta ou ausência prolongada: I - Com o
comparecimento da maioria dos presbíteros, sem, todavia, poder tratar de
admissão, transferência e demissão de membros, nem de casos disciplinares.
II - Com o comparecimento de um só presbítero, para o fim exclusivo de dar
posse ao pastor comissionado ou de resolver sobre escolha de representante
ao Presbitério. Art. 89 - O pastor poderá exercer as funções plenas de
Conselho, em caso de falecimento, mudança de domicílio, renúncia coletiva,
recusa de comparecimento dos presbíteros ou por estarem eles respondendo a
processo, ou com mandato vencido. Parágrafo único - No caso de não ser
possível o estabelecimento de novos presbíteros, o pastor levará o fato ao
conhecimento do Presbitério. Art. 90 - O presidente do Conselho é o pastor da
igreja, e tem votos de quantidade e qualidade, sendo este último obrigatório.
Parágrafo único - No impedimento do pastor, assumirá a presidência o vicepresidente; e em casos especiais convidar-se-á outro ministro do Presbitério.
Art. 91 - É substituto legal do pastor, para os efeitos civis, o vice-presidente do
Conselho, eleito anualmente dentre os presbíteros. Art. 92 - Na impossibilidade
de reunir-se o Conselho para exame de candidatos à profissão de fé, o pastor
o fará, fazendo-lhe a devida comunicação na reunião seguinte. Art. 93 - O
Conselho tem como suas principais atribuições: a) admitir, transferir e demitir
membros; b) velar pela fé e conduta dos que se acham sob sua jurisdição, para
que nenhum membro despreze as ordenanças da Igreja e para que os pais
não se descuidem de apresentar seus filhos ao batismo; c) promover a eleição
de presbíteros e diáconos, ordená-los e dar-lhes investidura, discipliná-los e
velar para que cumpram seus deveres, bem como dar posse aos pastores
designados pelo Presbitério; d) funcionar como diretoria administrativa da

Igreja, representando-a perante o poder civil, mediante seu presidente,
superintendendo toda a sua administração financeira, examinando as atas e
contas da Mesa Diaconal, e nomeando funcionários da igreja; e) supervisionar
e orientar a obra de educação cristã em geral, bem como o trabalho das
organizações departamentais da igreja; f) superintender todas as atividades
espirituais, de evangelização e de obra social; g) cumprir e fazer cumprir as
ordenações dos concílios superiores e propor-lhes medidas convenientes; h)
dar à assembléia relatório do movimento financeiro e informações do
movimento geral eclesiástico do ano findo; i) eleger representantes ao
Presbitério. Art. 94 - O Conselho reunir-se-á: a) quando convocado pelo
presidente, por deliberação própria, ou a requerimento de um terço de
presbíteros; b) à convocação de um terço de presbíteros, quando não houver
pastor; c) a requerimento de membros, nos termos do art. 12 in fine; d) por
ordem do Presbitério. Art. 95 - As atas do Conselho e seu arquivo estarão a
cargo de um secretário, escolhido dentre os presbíteros, para servir pelo tempo
que o Conselho determinar. § 1º - As atas serão um registro claro das
resoluções do Conselho, bem como dos atos pastorais, devendo ser
elaboradas segundo regras estabelecidas pela Assembléia Geral. § 2º - Em
casos excepcionais o presidente acumulará as funções de secretário. Art. 96 O arquivo do Conselho conterá um rol minucioso de todo o movimento de
admissão, disciplina, transferência e demissão de membros. Art. 97 - A
tesouraria da igreja estará a cargo de um tesoureiro nomeado pelo Conselho.
CAPÍTULO III - Do Presbitério - Art. 98 - O Presbitério compõe-se de todos os
seus ministros e de um presbítero de cada igreja de sua jurisdição. Parágrafo
único - Para a organização de um presbitério será exigido um número mínimo
de quatro igrejas e quatro ministros. Art. 99 - O quorum do Presbitério é
formado por três ministros e três presbíteros. Art. 100 - A Diretoria do
Presbitério compõe-se de presidente, vice-presidente e dois secretários, eleitos
dentre seus membros na abertura do concílio, secretário executivo e
tesoureiro. Art. 101 - O presidente tem autoridade para manutenção da ordem
nas sessões, para convocar e adiar as reuniões do concílio. Parágrafo único O Presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas discussões
e só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 102 - O Presbitério tem

como suas principais atribuições: a) admitir, transferir, licenciar e ordenar
candidatos ao ministério; admitir, disciplinar, remover, transferir, jubilar e
demitir ministros; estabelecer e dissolver relações pastorais; destinar ministros
para diferentes funções; fazer com que seus obreiros se dediquem
diligentemente aos seus deveres; b) organizar, unir, transferir e desmembrar
igrejas e congregações presbiteriais, a pedido dos interessados, e bem assim
dissolvê-las; c) assumir o pastorado das igrejas vagas e superintender, em
geral, por órgãos apropriados, as igrejas de sua jurisdição; d) superintender as
atividades leigas de sua jurisdição; e) examinar as atas dos conselhos e
comissões permanentes; f) atender a representações, consultas, referências e
apelações; g) auxiliar o sustento pastoral das igrejas de recursos escassos; h)
estabelecer e sustentar trabalho de evangelização dentro de seu território, em
regiões não pertencentes a outros Presbitérios e no exterior; i) condenar
opiniões e práticas inconvenientes; j) cumprir e fazer cumprir as decisões
próprias
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dos
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superiores,

bem

como

as

prescrições

constitucionais da igreja; k) disciplinar os Conselhos; l) tomar medidas
orçamentárias; m) concertar meios para o progresso do trabalho geral; n)
propor aos concílios superiores as medidas que julgue vantajosas para toda a
Igreja; o)eleger representantes para o Sínodo e Assembléia Geral. Art. 103 - O
Presbitério reúne-se ordinariamente ao menos uma vez por ano. Art. 104 - O
Presbitério pode reunir-se extraordinariamente: a) quando o próprio concílio o
determinar; b)quando alguma emergência o exigir, convocado pelo presidente
ou quem suas vezes fizer, por deliberação própria, ou a requerimento de três
ministros e três presbíteros. § 1º - Nas reuniões extraordinárias o Presbitério é
dirigido pela diretoria da reunião ordinária anterior e composto pelos seus
ministros e pelos mesmos presbíteros, salvo se os conselhos quiserem
substituí-los. § 2º - As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria
para que forem convocadas. Art. 105 - O Presbitério regulará o meio pelo qual
serão feitas as convocações e o tempo que deve mediar entre elas e as
reuniões. Art. 106 - As atas do Presbitério serão elaboradas segundo as regras
baixadas pela Assembléia Geral. Estas e seu arquivo estarão a cargo de um
secretário executivo, escolhido para servir pelo tempo que o concílio
determinar. § 1º - Quando o secretário executivo for presbítero e não

representar a sua igreja, tomará assento no concílio, sem direito a voto. § 2º O secretário executivo deve transcrever as atas das reuniões em livro próprio,
enviando o resumo delas para publicação no órgão oficial da Igreja. § 3º - O
arquivo conservará um registro das igrejas do Presbitério, bem como do
movimento de admissão, disciplina, transferência e demissão de ministros,
licenciados e candidatos, organização, união, transferência, desmembramento
e dissolução de igrejas, e estatística completa das atividades eclesiásticas de
sua jurisdição. Art. 107 - O Presbitério elegerá seu tesoureiro um ministro ou
presbítero, e este tomará assento no concílio, sem direito a voto, quando não
for representante da igreja. Art. 108 - As despesas feitas pelos ministros e
presbíteros para comparecer às reuniões do presbitério devem ser pagas por
suas igrejas. Art. 109 - O Presbitério pode ser dissolvido, mediante decisão do
Sínodo, por medida administrativa ou sentença disciplinar. Art. 110 - Os
Presbitérios poderão adquirir personalidade jurídica. CAPÍTULO IV - Do
Sínodo - Art. 111 - O Sínodo é a assembléia de ministros e presbíteros
representantes de cada Presbitério sob sua jurisdição. § 1º - A representação
de cada Presbitério será constituída de quatro ministros e quatro presbíteros
eleitos dentre seus membros. § 2º - Para a organização de um sínodo será
exigido um número mínimo de três presbitérios. Art. 112 - O quorum do Sínodo
é formado por três ministros e três presbíteros, desde que estejam
representados dois terços dos Presbitérios. Art. 113 - Cada representante
exibirá uma credencial assinada pelo presidente ou secretário do Presbitério.
Art. 114 - A Diretoria do Sínodo compõe-se de presidente, vice-presidente e
dois secretários, eleitos dentre seus membros, logo após a abertura do
concílio, do secretário executivo e tesoureiro. Art. 115 - O presidente tem
autoridade para a manutenção da ordem nas sessões, para convocar e adiar
as reuniões do concílio, conforme as regras por ele estabelecidas. Parágrafo
único - O presidente, enquanto na presidência, não pode tomar parte nas
discussões, e só tem voto de qualidade, que é obrigatório. Art. 116 - O Sínodo
tem como suas principais atribuições: a) organizar, disciplinar, transferir, fundir
e dissolver Presbitérios; b) aprovar os relatórios e examinar as atas dos
Presbitérios, verificando se foi observada a Constituição; c) atender a
consultas, representações, referências e apelações encaminhadas pelos

Presbitérios; d) fazer cumprir as suas próprias decisões e as da Assembléia
Geral, bem como velar por que seja prestigiada a autoridade dos concílios
inferiores; e) concertar planos para o interesse geral do trabalho em sua
jurisdição, instituir e superintender agências necessárias ao trabalho geral; f)
nomear ministros, com a audiência de seus Presbitérios, bem como
presbíteros para o desempenho de diferentes funções; g) nomear comissões
especiais para execução de seus planos; h) superintender as atividades leigas
na sua jurisdição; i) propor a Assembléia Geral medidas que julgue vantajosas
para toda a Igreja; j) eleger representante junto à Assembléia Geral. Art. 117 O Sínodo reúne-se ordinariamente pelo menos de dois em dois anos. Art. 118 O Sínodo reúne-se extraordinariamente: a) quando o próprio concílio o
determinar; b) quando qualquer emergência o exigir, sendo convocado por
iniciativa do presidente ou a requerimento de seus membros, em número
exigido para quorum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias o Sínodo será
composto dos mesmos representantes da reunião anterior, a não ser que os
Presbitérios queiram substituí-los, e será dirigido pela mesma Diretoria. § 2º As reuniões extraordinárias tratarão somente da matéria para que tiverem sido
convocadas. Art. 119 - O Sínodo regulará o meio pelo qual serão feitas as
convocações e o tempo que deve mediar entre elas e as reuniões. Art. 120 As atas do Sínodo serão elaboradas segundo regras baixadas pela Assembléia
Geral e estas e seu arquivo estarão a cargo de um secretário executivo,
escolhido para servir pelo tempo que o concílio determinar. § 1º - Se o
secretário executivo não representar seu presbitério terá assento no Sínodo,
sem direito a voto. § 2º - O secretário executivo deve transcrever as atas das
reuniões em livro próprio, enviando o resumo delas para publicação no órgão
oficial da Igreja. § 3º - O arquivo conterá um registro de todos os Presbitérios
sob sua jurisdição, os relatórios de suas várias comissões e sua estatística
geral. Art. 121 - O Sínodo elegerá seu tesoureiro um ministro ou presbítero, e
este tomará assento no concílio, sem direito a voto, quando não for
representante de seu presbitério. Art. 122 - As despesas feitas pelos membros
do Sínodo para comparecerem às suas reuniões devem ser pagas pelo
Presbitério que representam. CAPÍTULO V - Da Assembléia Geral - Art. 123 A Assembléia Geral é o concílio superior e o órgão de unidade da Igreja

Presbiteriana Independente do Brasil, sendo constituída por representantes
eleitos pelos Presbitérios e um representante de cada Sínodo. Parágrafo único
- A representação de cada Presbitério será constituída de dois ministros e dois
presbíteros. Art. 124 - O quorum da Assembléia Geral é formado por doze
ministros e doze presbíteros, representando pelo menos dois terços dos
sínodos. Art. 125 - Cada representante exibirá uma credencial assinada pelo
presidente ou pelo secretário do seu concílio. Art. 126 - A Diretoria da
Assembléia Geral compõe-se de: presidente, três vice-presidentes e três
secretários eleitos dentre seus membros após a abertura do Concílio. § 1º - O
mandato da Diretoria é de quatro anos. § 2º - Os membros eleitos para compor
a Diretoria, independentemente de serem ou não representantes de seus
concílios, terão assento no concílio com direito a voz e sem direito a voto. Art.
127 - O presidente tem autoridade para manutenção da ordem nas sessões,
para convocar e adiar as reuniões do concílio, conforme as regras por ele
estabelecidas. Parágrafo único - O presidente, enquanto na presidência, não
pode tomar parte nas discussões e só tem voto de qualidade, que é
obrigatório. Art. 128 - A Assembléia Geral tem como suas principais
atribuições: a) decidir, com fundamento nas Escrituras Sagradas, sobre
questões de doutrina e prática, bem como estabelecer regras de governo,
disciplina e liturgia; b) organizar, disciplinar, fundir ou dissolver Sínodos; c)
examinar as atas dos Sínodos; d) atender a consultas, representações,
referências e apelações encaminhadas pelos Sínodos; e) fazer cumprir as suas
próprias decisões e velar porque seja prestigiada a autoridade dos concílios
inferiores; f) concertar planos para o interesse geral do trabalho, instituir e
superintender agências necessárias ao trabalho geral, nomear ministros, com a
audiência de seus concílios, bem como presbíteros, para o desempenho de
diferentes funções; g) estabelecer e sustentar trabalhos de evangelização no
exterior; h) promover os meios de sustento das instituições gerais, mediante
arrecadação percentual das rendas das igrejas locais; i) resolver sobre
cooperação com outras comunhões eclesiásticas; j) definir as relações entre a
Igreja e o Estado; l) superintender e gerir, por meio da Comissão Executiva,
todas as atividades da Igreja, como associação civil; m) organizar e
superintender o ensino teológico; n) superintender toda a atividade leiga da

Igreja; o) adquirir, alienar ou onerar bens da Igreja; p) examinar as atas e
homologar as deliberações da Comissão Executiva; q) examinar o livro das
atas transcritas pelo secretário executivo. Art. 129 - A Assembléia Geral reúnese ordinariamente de dois em dois anos. Art. 130 - A Assembléia Geral reúnese extraordinariamente: a) quando o próprio concílio o determinar; b) quando
qualquer emergência o exigir, sendo então convocado mediante decisão da
Diretoria, ou a requerimento de ministros e presbíteros em números exigidos
para o quorum. § 1º - Nas reuniões extraordinárias a Assembléia Geral será
composta dos mesmos representantes da reunião ordinária anterior, a não ser
que os Presbitérios e Sínodos queiram substituí-los, e será dirigido pela
mesma Diretoria. § 2º - As reuniões extraordinárias tratarão somente da
matéria para que forem convocadas. Art. 131 - A Assembléia Geral regulará o
meio pelo qual deverão ser feitas as convocações e o tempo que deve mediar
entre elas e as reuniões. Art. 132 - As atas da Assembléia Geral serão
elaboradas segundo regras por ele estabelecidas e estas e seu arquivo estarão
a cargo da Diretoria. Art. 133 - As despesas feitas pelos ministros e presbíteros
para comparecerem às reuniões da Assembléia Geral devem ser pagas pelos
seus Presbitérios. Parágrafo único - As despesas feitas pelos representantes
sinodais para comparecerem às reuniões da Comissão Executiva da
Assembléia Geral devem ser pagas por seus respectivos Sínodos e, no caso
dos membros da Diretoria da Igreja, por sua tesouraria. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 134 - O Código Disciplinar e as Ordenações Litúrgicas, promulgados pela
Assembléia Geral, terão força de lei para toda a Igreja Presbiteriana
Independente do Brasil. Art. 135 - A presente Constituição não poderá ser
emendada ou reformada se não por iniciativa da Assembléia Geral, mediante
proposta: a) aprovada pela Assembléia Geral e por esta baixada aos
Presbitérios; b) aprovada subseqüentemente por dois terços dos Presbitérios;
c) homologada, finalmente, pela Assembléia Geral. Art. 136 - Os símbolos de
fé só poderão ser modificados mediante proposta: a) aprovada por quatro
quintos

dos

membros

presentes

à

Assembléia

Geral;

b)

aprovada

subseqüentemente por quatro quintos dos Presbitérios; c) homologada,
finalmente, pela Assembléia Geral, com o voto de quatro quintos dos membros
presentes à reunião. (fim da transcrição da Constituição). VOTO DE PESAR:

pelo falecimento do Rev. Antonio de Godoy Sobrinho, em Londrina, Paraná, no
dia 10/01/99. O Rev. Áureo fez uma oração de gratidão a Deus pela vida do
Rev. Antonio de Godoy Sobrinho. VOTO DE GRATIDÃO: registrar o voto de
apreciação ao Rev. Antonio de Godoy Sobrinho pela sua participação como
membro da Comissão Especial de Reforma Constitucional, comunicando-se a
família e o Presbitério de Arapongas, ao qual pertencia. PALAVRA DOS
VISITANTES: foi franqueada a palavra aos visitantes, representantes de outras
organizações eclesiásticas, presentes nesta reunião, para uma saudação ao
concílio: a irmã Gertraude Wanke, da CESE – Coordenadoria Ecumênica de
Serviços; o irmão Rev. Eriberto Soto, da Igreja Presbiteriana dos Estados
Unidos da América, que fez a apresentação da delegação; os irmãos da Igreja
Presbiteriana de Moçambique, Rev. Jonas Goman e Rev. Oriente Siban.
SUSPENSÃO: a sessão foi suspensa para o almoço às 10:35 horas com
cântico pelo Presb. Jovelino, oração pelo Rev. Eriberto Soto e cântico do hino
“O Pendão Real” e benção impetrada pelo presidente. REABERTURA: às
14:00 horas, com chamada à ordem pelo presidente. Em seguida foi feita a
promulgação do novo texto constitucional, cujo registro constou como a seguir:
PROMULGAÇÃO: “O Supremo Concílio sanciona e promulga a Constituição
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e manda a todas as
autoridades eclesiásticas, às quais couber o seu conhecimento e obediência,
que a executem e façam executar e observar fiel de inteiramente, como nela se
contém. Publique-se e cumpra-se no âmbito da jurisdição da Igreja
Presbiteriana Independente do Brasil. Campinas, 29 de janeiro de 1999. Rev.
Mathias Quintela de Souza – Presidente, Rev. Messias Anacleto Rosa, Primeiro Vice-Presidente, Rev. Paulo de Melo Cintra Damião, Segundo VicePresidente, Rev. Áureo Rodrigues de Oliveira, Terceiro Vice-Presidente, Presb.
Reuel de Matos Oliveira, Primeiro Secretário, Presb. Lindemberg da Silva
Pereira – Segundo Secretário, Presb. Apolônio Elias Dória, Terceiro
Secretário.” ENCERRAMENTO: às 14:45 horas com leitura e aprovação da
ata da sessão de abertura e da presente ata, oração pelo Rev. Silas Silveira e
benção pelo presidente. Eu, Presb. Reuel de Matos Oliveira, redigi e assino a
presente ata, juntamente com o presidente.

